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Bij Kabinetsmissive van 12 juni
1992, no. 92.005076, heeft Uwe
Majesteit, op voordracht van de
Staatssecretaris van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid, mede namens
de Minister van Binnenlandse Zaken
en de Minister van Justitie, bij de
Raad van State ter overweging
aanhangig gemaakt een voorstel van
wet met memorie van toelichting tot
wijziging van de Ziektewet, het
Burgerlijk Wetboek en enkele andere
wetten, alsmede het treffen van een
regeling voor het overheidsper–
soneel, in verband met terugdringing
van het ziekteverzuim.

1 a. Het voorliggende voorstel van
wet (wetsvoorstel TZ) is onderdeel
van een aantal voorstellen die
gezamenlijk het terugdringen van
ziekteverzuim en arbeidsonge–
schiktheid ten doel hebben. Een
belangrijke aanzet tot een gemeen–
schappelijk beleid van overheid en
sociale partners ter zake werd
gegeven in de conclusies van het
zogenaamde Najaarsoverleg 1990
Het voorstel van wet beoogt mede
aan een aantal onderdelen van die
conclusies een wettelijke basis te
geven

De Raad van State onderschrijft
de noodzaak van dit beleid. Bij het
college bestaat echter ernstige

Blijkens de mededeling van de
Directeur van Uw Kabinet van 12 juni
1992, nr. 92005076 machtigde Uwe
Majesteit de Raad van State zijn
advies inzake het bovenvermelde
voorstel van wet rechtstreeks aan mij
te doen toekomen. Dit advies,
gedateerd 3 september 1992, nr.
W12-92-02491, bied ik U hierbij,
mede namens de Ministers van
Justitie en van Binnenlandse Zaken,
aan.

1a. De Raad van State onder–
schrijft de noodzaak van het beleid
met betrekking tot het terugdringen
van ziekteverzuim en arbeidsonge–
schiktheid, maar heeft ernstige
twijfels ten aanzien van de wijze
waarop aan het beleid in het voorlig–
gende wetsvoorstel is vorm gegeven.

Het kabinet heeft zich ten doel
gesteld een ombuiging van de trend
in zowel kort– als langdurend ziekte–
verzuim te realiseren Ondermeer in
het onderhavige wetsvoorstel is aan
deze maatregelen vorm gegeven. Het
kabinet deelt de twijfels van de Raad
met betrekking tot de vormgeving
van het beleid voor het merendeel
niet.
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twijfel ten aanzien van de wijze
waarop aan het hiervoor genoemde
beleid in het voorliggend
wetsvoorstel is vorm gegeven.

1b. Allereerst vraagt de Raad
aandacht voor de zuiverheid van
stelselkeuze en helderheid van regel–
geving. Het vergroten van de eigen
verantwoordelijkheid van werkgever
en werknemer onder gelijktijdige
vermindering van collectieve voorzie–
ningen past in een beleid van
terugtred van de overheid. In de
voorgestelde regelgeving worden de
gevolgen van kort ziekteverzuim
binnen die eigen verantwoorde–
lijkheid gebracht, terwijl de gevolgen
van lang verzuim binnen bestaande
collectieve voorzieningen blijven.
Doordat evenwel bij het begin van
ziekteverzuim niet steeds kan worden
vastgesteld of het om kort of om
lang verzuim zal gaan en ook op
grond van wat wordt bepaald in de
artikelen 38, eerste lid, en 39, eerste
lid, ontstaat in zekere zin een duaal
stelsel, waarbij gedurende zes weken
(respectievelijk drie weken)

a twee rechtssystemen tegelij–
kertijd van toepassing zijn, namelijk
van het Burgerlijk Wetboek (BW) en
van de Ziektewet (ZW);

b. twee instanties tegelijkertijd
verantwoordelijk zijn namelijk de
bedrijfsgezondheidsdienst (onder
verantwoordelijkheid van de arbeids–
inspectie) en de bedrijfsvereniging;

c. twee rechterlijke instanties
bevoegd zijn namelijk de kanton–
rechter en de administratieve sector
van de rechtbank.

ad a. De ZW is van kracht, maar
het ziekengeld komt niet tot uitbe–
taling. Op grond van het BW wordt
door de werkgever gedurende
zes/drie weken loon doorbetaald.
Tegelijkertijd zijn dus zowel de
bepalingen van de ZW als van het
BW van toepassing.

ad b. De werkgever is verantwoor–
delijk op grond van de Arbowet en
de ZW voor de verzuimbegeleiding
gedurende de eerste zes/drie weken.
De bedrijfsvereniging houdt echter -
ook zelfs als de werkgever schriftelijk
heeft kennis gegeven van een
controle– en begeleidingsplan - in
die periode de verantwoordelijkheid

In het kader van een, mede op
grond van de opmerkingen van de
Raad, nadere aifstemming tussen het
onderhavige wetsvoorstel en het
wetsvoorstel tot wijziging van de
arbeidsomstandighedenwet zijn
overigens enige bepalingen uit het
onderhavige wetsvoorstel aangepast.
Bij de hiernavolgende punten wordt
per onderdeel op de opmerkingen
van de Raad ingegaan.

1b. De Raad van State meent dat
het vergroten van de eigen verant–
woordelijkheid van werkgevers en
werknemers onder gelijktijdige
vermindering van collectieve voorzie–
ningen past in een beleid van
terugtred van de overheid en consta–
teert dat in de voorgestelde regel–
geving de gevolgen van kortdurend
ziekteverzuim binnen die eigen
verantwoordelijkheid worden
gebracht, terwijl de gevolgen van
langdurend verzuim binnen
bestaande collectieve voorzieningen
blijven.

De Raad meent dat in zekere zin
een duaal stelsel ontstaat, waarbij
gedurende zes c.q. drie weken twee
rechtssystemen van toepassing zijn
en twee rechterlijke instanties
bevoegd zijn.

De constatering van de Raad dat
een stelsel ontstaat, waarbij
gedurende zes (respectievelijk drie)
weken twee rechtssystemen tegelij–
kertijd van toepassing zijn, namelijk
van het Burgerlijk Wetboek (BW) en
van de Ziektewet (ZW) en waarbij
twee rechterlijke instanties bevoegd
zijn, namelijk de kantonrechter en de
administratieve sector van de
rechtbank, is correct, maar betekent
geen principiële wijziging ten
opzichte van de huidige situatie. Ook
nu al heeft de werknemer bij ziekte
te maken met zowel het BW als de
ZW. Op basis van het BW (artikel
1638e, eerste en tweede lid) is de
werkgever gehouden gedurende
betrekkelijk korte tijd het loon van de
werknemer door te betalen onder
verrekening van de eventueel te
ontvangen Ziektewetuitkering. Indien
de werkgever weigert het loon
gedurende korte tijd door te betalen
tijdens ziekte, kan de werknemer zich
tot de kantonrechter wenden met
een loonvordering. Indien de
werknemer niet als ziek wordt
beschouwd of indien overtreding van
de voorschriften door de werknemer
tot sancties van de bedrijfsver–
eniging leiden, kan de werknemer
zich tot de bevoegde kamer van de
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voor onderzoek naar het bestaan van
arbeidsongeschiktheid en de
controle op de verzuimbegeleiding
(artikelen 28, 37, 38, 39 en 39a). Bij
overtreding van voorschriften door
de werknemer en bij inadequate
verzuimbegeleiding door de
werkgever kan de bedrijfsvereniging
na de eerste zes/drie weken van
arbeidsongeschiktheid sancties
toepassen op de uitkering respectie–
velijk de ziekengelduitkering verhalen
op de werkgever (artikelen 44 en
39b). De gelijktijdige verantwoorde–
lijkheid van werkgever en bedrijfsver–
eniging voor hetzelfde ziektegeval,
die uit deze bepalingen voortvloeit
brengt tevens mee dat coördinatie
niet op voldoende wijze is of kan
worden verzekerd.

ad c. Indien een geschil bestaat
over het al dan niet doorbetalen van
loon door de werkgever gedurende
de eerste zes/drie weken van de
arbeidsongeschiktheid moet beroep
worden ingesteld bij de kanton–
rechter. Indien echter in die periode
het ontbreken van arbeidsonge–
schiktheid of overtreding van
voorschriften door de werknemer tot
sancties van de bedrijfsvereniging
leiden, moet de bevoegde kamer van
de arrondissementsrechtbank
daarover besllssen. Deze rechter
kent anders dan de kantonrechter
een aparte procedure juist voor
ZW-zaken waarbij deskundigen
worden ingeschakeld en op korte
termijn kan worden beslist.

Een bijzondere complicatie vormt
de bepaling van artikel 29, vierde lid,
op grond waarvan perioden van
ongeschiktheid tot werken worden
samengeteld indien zij elkaar met
een onderbreking van minder dan
een maand opvolgen. Hierdoor
vervaagt het onderscheid tussen kort
en lang ziekteverzuim en kan de
werkgever feitelijk gedurende een
(veel) langere periode dan zes/drie
weken voor een ziektegeval verant–
woordelijk blijven.

Een andere complicatie vormt het
bepaalde in artikel 29, zesde lid, op
grond waarvan het wetsvoorstel niet
van toepassing is op aanzienlijke
groepen verzekerden.

Personen met een minimumloon
worden niet uitgezonderd maar
ondervinden geen materiële
gevolgen van het wetsvoorstel.

De voorgestelde maatregelen
hebben aanzienlijke gevolgen voor
de handhaving van de bepalingen en
de rechtsbescherming van de
werknemer. Naar het oordeel van de

arrondissementsrechtbank wenden.
De invoering van de «drie/zes weken
maatregel» leidt derhalve niet tot
een fundamentele wijziging In de van
toepassing zijnde rechtssystemen
tijdens ziekte. Wel is het te
verwachten dat een verschuiving van
beroepszaken van de arrondisse–
mentsrechtbank naar de kanton–
rechter optreedt.

De Raad merkt voorts op dat de
wijze waarop de sociaal-medische
begeleiding is vormgegeven,
betekent dat er twee instanties
tegelijk verantwoordelijk zijn
(namelijk de werkgever en de
bedrijfsvereniging). Wat betreft de
eerste zes weken brengt dit met zich,
aldus de Raad, dat de coördinatie
niet op voldoende wijze is of kan
worden verzekerd.

In het voorliggende wetsvoorstel
en het wetsvoorstel Wijziging
Arbowet zijn de taken en bevoegd–
heden tussen werkgever en bedrijfs–
vereniging zodanig afgebakend en is
aan de eerste zes (drie) wekenpe–
riode zodanig vorm gegeven, dat in
principe controle en begeleiding
gedurende deze periode bij de
werkgever liggen, terwijl in de
periode daarna de controlerende/
claimbeoordelende taak bij de
bedrijfsvereniging ligt en de
werkgever primair verantwoordelijk
is voor het verzuimbeleid in zijn
algemeenheid en voor de verzuimbe–
geleiding van zieke werknemers in
het bijzonder. Dit is ook uiteengezet
in het kabinetsstandpunt
sociaal-medische begeleiding van 1
juni jl. Kamerstukken II, 1991/1992,
22 300, hoofdstuk XV, nr. 82.

In het voorliggende wetsvoorstel
was aanvankelijk geregeld dat als de
werkgever eeri controle– en begelei–
dingsplan indient, alle controletaken
die de bedrijfsvereniging normaliter
heeft (oproepen voor controle, voor
onderzoek enz., zoals neergelegd in
de artikelen 28 en 37, eerste lid van
de ZW) buiten toepassing blijven In
het kader van een nadere
afstemming tussen het onderhavige
wetsvoorstel en het wetsvoorstel
Wijzigmg Arbowet is het controle– en
begeleidingsplan komen te vervallen.
Thans is bepaald dat, wanneer een
werkgever een deskundige dienst
heeft ingeschakeld (een verplichting
die hem op grond van de Wijziging
Arbowet wordt opgelegd), en (een
kopie van) het contract dat de
werkgever met deze deskundige
dienst heeft afgesloten ter kennis–
neming aan de bedrijfsvereniging
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Raad brengen de voorgestelde
maatregelen een groot risico mee
voor de rechtszekerheid, de
uitvoering en vormen zij een extra
belasting van de rechterlijke macht.

heeft gestuurd, de controle door de
werkgever, en niet langer door de
bedrijfsvereniging, wordt verricht.
Dit contract is voor de bedrijfsver–
eniging als verzekeraar voor de
periode na de eerste zes (drie)
weken een bewijs dat de werkgever
in de eerste zes (drie) weken een
deskundige dienst aan zich heeft
verbonden. Bovendien geeft dit
contract inzicht in de wijze waarop
de werkgever zijn controle en
begeleiding verricht. Tijdens de
eerste zes weken kan het vóórkomen
dat ondanks dat de verplichting geldt
dat een werkgever zich moet hebben
aangesloten bij een deskundige
dienst, dit nog niet is gebeurd en er
een vermoeden is dat de verzuim–
controle en begeleiding niet goed
worden uitgevoerd. In dat geval kan
de bedrijfsvereniging op eigen initi–
atief controletaken verrichten welke
zullen worden doorberekend aan de
werkgevers. Voorts is bepaald dat
ingeval van zieke werknemers die in
het buitenland verblijven de
werkgever/deskundige dienst een
beroep kan doen op de bedrijfsver–
eniging met het verzoek om (via
zusterorganisatie in het buitenland)
controle (en begeleiding) te laten
verrichten. De kosten hiervan worden
bij de werkgever in rekening
gebracht. De wettekst en de
memorie van toelichting zijn met
betrekking tot deze punten
aangepast.

Na de zes(drie)weken periode is de
bedrijfsvereniging verant-woordelijk
voor de controle van zieke
werknemers. Bij overtreding van
voorschriften door werknemers die
langer dan zes (drie) weken ziek zijn
en bij geen of inadequate verzuim–
begeleiding door de werkgever kan
de bedrijfsvereniging sancties
toepassen. Dit is eveneens mogelijk
wanneer de werkgever bij controle
gedurende de eerste zes (drie)weken
in gebreke is gebleven.

Een bijzondere complicatie is,
aldus de Raad, de bepaling van
artikel 29, vierde lid, op grond
waarvan perioden van
ongeschiktheid tot werken worden
samengeteld indien zij elkaar met
een onderbreking van minder dan
een maand opvolgen.

Hierdoor zou het onderscheid
tussen kort en lang ziekteverzuim
vervagen en kan de werkgever
gedurende een veel langere periode
dan zes/drie weken (financieel)
verantwoordelijk blijven.
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Conform het advies van de SER
heeft het kabinet een samenteliings–
regeüng opgenomen die inhoudt dat
perioden van ziekte worden samen–
geteld indien zij elkaar met een
onderbreking van minder dan een
maand opvolgen.

Deze samentellingsregeling sluit
aan bij de reeds geldende methodiek
in de sociale zekerheid en sluit
overigens aan bij de samentellingsre–
geling die in de Wet Terugdringing
arbeidsongeschiktheidsvolume (TAV)
is opgenomen. Deze samentellings–
regeling geldt zowel met betrekking
tot de aanspraak op het naar ti jds–
ruimte vastgestelde loon als met
betrekking tot de aanspraak op het
voor de werknemer geldende wette–
lijke minimumloon.

Het kabinet ziet niet het probleem
dat de Raad schetst, namelijk dat de
werkgever hierdoor voor een langere
penode dan zes (drie) weken
aansprakelijk kan zijn. De samentel–
lingsregeling is van belang voor de
bepaling van de zes weken verzuim,
maar kan er niet toe leiden dat een
werkgever langer dan zes weken het
loon moet doorbetalen.

Een andere complicatie is, aldus
de Raad, het bepaalde in artikel 29,
zesde lid, op grond waarvan het
wetsvoorstel niet van toepassing is
op aanzienlijke groepen verzekerden.

Onderkend is door het kabinet dat
bepaalde groepen werknemers die
geen arbeidsovereenkomst hebben
in de zin van het BW (waaronder
zieke werklozen, bepaalde thuis–
werkers, musici enz.) geen beroep
kunnen doen op de loondoorbeta–
lingsverplichting van het BW.

Op hen is dus ook niet de
minimumbescherming van artikel
1 638c, zevende lid, BW van
toepassing is. Omdat een «wachtpe–
riode» van zes weken hen oneven
redig hard zou treffen is voor deze
groepen een uitzondering gemaakt.
Voor hen bestaat gedurende de
eerste zes (drie) weken recht op
ziekengeld.

Het kan zich ovengens voordoen
dat werknemers geen recht hebben
op loondoorbetaling gedurende de
eerste zes weken en ook geen recht
hebben op ziekengeld Dit is het
geval indien de ziekte is veroorzaakt
door opzet of het gevolg is van een
gebrek waarover bij het aangaan van
de arbeidsovereenkomst opzettelijk
valse informatie is gegeven. Ook
thans is dit echter het geval. Het is
dan mogelijk dat een beroep op de
Algemene Bijstandswet kan worden
gedaan.
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1c. De maatregelen gericht op de
vergroting van de eigen verantwoor–
delijkheid van de werkgever
omvatten de zogenaamde
zes-weken-maatregel en het
blokkeren van de mogelijkheid van
herverzekering via de ziekengeld–
kassen. Met het volledig voor
rekening brengen van de gevolgen
van het kort verzuim ten laste van de
werkgever wordt beoogd een finan–
ciële prikkel te scheppen tot het
verbeteren van arbeidsomstandig–
heden. Die prikkel neemt echter af
indien deze financiële gevolgen
kunnen worden gedekt door enige
vorm van (her)verzekering. Bekend is
dat thans door bedrijfsverenigingen
(waarin werknemers en werkgevers
vertegenwoordigd zijn) en ziektekos–
tenverzekeraars wordt gezocht naar
het tot stand brengen van een
herverzekeringsmogelijkheid buiten
de sfeer van de ziekengeldkassen.
Gevreesd moet worden dat - ook al
geschiedt die (her)verzekering
wellicht zodanig dat voor bedrijven
met minder gunstige arbeidsomstan–
digheden premieverhoging optreedt
- door die ontwikkeling de prikkel
ernstig wordt verzwakt en dat
daarmede de effectiviteit van de
voorstellen in de kern wordt
aangetast. Indien deze vrees wordt
bewaarheid zullen de beoogde
effecten niet of in veel mindere mate
worden bereikt.

1d. Het oogmerk van de
maatregel ten laste van de
werknemers is het terugdringen van
oneigenlijk verzuim dan wel
voorkoombaar verzuim. Een groter
risico voor de werknemer zou ertoe
kunnen leiden dat noodzakelijk
verzuim achterwege blijft ten nadele
van de gezondheid van de
werknemer. Daarmede zou het risico
kunnen ontstaan dat bestrijding van
kort verzuim uiteindelijk leidt tot
vergroting van het lange verzuim.

Het kabinet heeft kennis genomen
van de opmerking van de Raad dat
personen met een minimumloon niet
worden uitgezonderd van het
wetsvoorstel, maar er ook geen
materiële gevolgen van ondervinden.

1c. De Raad merkt voorts op dat
de effectiviteit van de zes weken–
maatregel wordt aangetast wanneer
de werkgever tot enige vorm van
herverzekering overgaat. Het kabinet
merkt op dat het blokkeren van de
mogelijkheid tot herverzekeren van
de bovenwettelijke uitkeringen via de
ziekengeldkassen tot gevolg heeft
dat de werkgever individueel een
keuze moet maken ten aanzien van
zijn bovenwettelijke verplichtingen
en er geen afwenteling meer kan
plaatsvinden van werkgevers met
een hoog verzuim en veel arbeidson–
geschikten op werkgevers met een
laag verzuim.

Werkgevers die besluiten tot parti–
culiere herverzekering zullen hiervoor
een kostendekkende premie moeten
betalen; de hoogte van deze premie
zal worden bepaald door het risico
voor de verzekeraar en zal daarom
eveneens een financiële prikkel voor
de werkgever zijn ten behoeve van
terugdringing van het ziekteverzuim.
Dit standpunt wordt overigens ook
bevestigd door het rapport van de
Nederlandse Vereniging van
Ongevallen– en Ziekteverzekeraars
(NVOZ) over de positie van de parti–
culiere arbeidsongeschiktheidsverze–
kering in relatie tot de wetsvoor–
stellen TZ en Terugdringing beroep
op de arbeidsongeschiktheidsrege–
lingen (TBA) (rapport «Op weg naar
een verzekerde toekomst», maart
1992).

Tegen deze achtergrond meent het
kabinet dat de effectiviteit van de zes
wekenmaatregel ook in geval van
particuliere herverzekering van
bovenwettelijke uitkeringen zichtbaar
zal blijven.

1d. De Raad vreest dat bestrijding
van kort verzuim uiteindelijk leidt tot
vergroting van het langdurende
verzuim, omdat wellicht noodzakelijk
verzuim achterwege blijft ten nadele
van de gezondheid van de
werknemer.

Het kabinet deelt niet de vrees van
de Raad dat het invoeren van
prikkels voor werknemers en
werkgevers ten behoeve van het
terugdringen van ziekteverzuim,
langdurig verzuim ten gevolge zal
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Een ander niet beoogd effect zou
kunnen zijn dat tussen de sociale
partners wordt overeengekomen een
hoger percentage dan 70 te betalen;
de werkgever zou vervolgens het
boven-wettelijk gedeelte kunnen
herverzekeren buiten de sfeer van de
ziekengeldkassen Een dergelijke
ontwikkeling zou ook op dit
onderdeel van de voorstellen de
doelstelling aantasten. Naarmate de
maatschappelijke acceptatie minder
groot is bestaat het gevaar dat de
werking van de maatregel teniet
wordt gedaan. De uitkomsten van de
recente cao-onderhandelingen
wijzen in die richting.

hebben. De werkgever zal zich bij
het voeren van verzuimbeleid en de
verzuimbegeleiding (moeten) laten
bijstaan door een deskundige dienst
die ten behoeve van de werkgever de
begeleiding van zieke werknemers
verzorgt. Het kabinet ziet niet in dat
er een belang is voor de werkgever
of de werknemer om ziekte te
negeren of noodzakelijk verzuim te
bekorten. Langdurend verzuim heeft
aanzienlijk forsere implicaties, voor
zowel de werkgevers als de
werknemers, dan kortdurend
verzuim. Bovendien zal via het
toezicht op de uitvoering van het
ziekteverzuimbeleid worden getoetst
of het ziekteverzuimbeleid en de
begeleiding op adequate wijze
plaatsvinden. Het kabinet is van
mening dat er voldoende
waarborgen met betrekking tot een
goede verzuimbegeleiding worden
gecreëerd. Deze waarborgen
betreffen zowel het voorkomen en
tegengaan van oneigenlijk ziekte–
verzuim als het zoveel mogelijk
beperken van het doorwerken met
mogelijke schade voor de eigen
gezondheid.

Een ander niet beoogd effect is,
volgens de Raad, dat sociale
partners overeenkomen een hoger
uitkerïngspercentage dan 70 te
betalen en dat de werkgever het
bovenwettelijk deel gaat herverze–
keren buiten de ziekengeldkassen.

Ook met betrekking tot deze
kwestie meent het kabinet dat via de
kostendekkende (en dus gedifferenti–
eerde) premie die door de particu–
liere verzekeringsmaatschappij in
rekening zal worden gebracht, de
werkgever in voldoende mate zal
worden geconfronteerd met het
effect van het door hem gevoerde
ziekteverzuimbeleid.

Overigens wijst het kabinet erop
dat naar aanleiding van de nadere
aanbeveling van de Stichting van de
Arbeid inzake bestrijding van het
ziekteverzuim (d.d. 8 november
1991) is afgesproken dat bij de
evaluatie die de Stichting van de
Arbeid en overheid zullen houden
over de effecten van het Najaarsak–
koord van 2 oktober 1990, een
eerste stand zal worden opgemaakt
over de werking van deze nadere
aanbeveling. Bij die gelegenheid zal
blijken of in cao's voldoende
bepalingen worden opgenomen met
betrekking tot bestrijding van het
ziekteverzuim of dat de stimulansen
hiertoe teniet worden gedaan.
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1e. De Raad is in het bijzonder
bezorgd over de gevolgen van de
voorgestelde regeling voor
sociaal-medische begeleiding bij
ziekteverzuim.

In het voorontwerp Terugdringing
Ziekteverzuim (voorontwerp-TZ)
werd voorgesteld dat de bedrijfsver–
eniging de controle over de
sociaal-medische begeleiding tijdens
de eerste zes/drie weken van het
ziekteverzuim zou houden. Zij zou
deze begeleiding uitvoeren op kosten
van de werkgever of goedkeuring
geven aan het zogeheten controle–
en begeleidingsplan waardoor de
bedrijfsvereniging een aantal
bevoegdheden overdraagt aan de
werkgever. De goedkeuring zou door
de bedrijfsvereniging kunnen worden
ingetrokken waarna de bevoegd–
heden automatisch terugkwamen bij
de bedrijfsvereniging (artikel 39a van
het voorontwerp-TZ). De regering is
blijkens het voorliggend voorstel van
oordeel dat de financiële verant–
woordelijkheid van de werkgever
voor de eerste zes/drie weken van
het ziekteverzuim met zich brengt
dat de werkgever in deze periode
zelf de controle– en begeleidings–
taken organiseert. Op grond van het
voorstel tot wijziging van de Arbeids–
omstandighedenwet mede ter
uitvoering van EG-Richtlijn
89/391/EEG (PbEG L 183), waarover
de Raad heden eveneens adviseert,
wordt de werkgever verplicht een
deskundigendienst in te schakelen
(een Arbodienst of een bedrijfsge–
zondheidsdienst) die tevens een rol
krijgt op het terrein van de ziektever–
zuimbegeleiding. De regering grijpt
hiermee in op het werkterrein van
bestaande instanties en in thans
vigerende regelingen. Na een
overgangsperiode van vier jaren
komen er nieuwe instellingen
(bedrijfsgezondheidsdiensten) voor
alle werkgevers. Omdat 90% van alle
tot uitkering gekomen ziektegevallen
een duur hebben van minder dan zes
weken (memorie van toelichting,
paragraaf 3.1.1) zorgt deze operatie
voor een zeer grote verschuiving van
werkzaamheden Het komt de Raad
voor, dat de opbouw van een geheel
nieuw apparaat ten koste zal gaan
van de beoogde voortvarende
aanpak van het ziekteverzuim op
korte termijn. Bij de bedrijfsgezond–
heidsdiensten die onder verantwoor–
delijkheid van de arbeidsinspectie
functioneren, zal aan de opbouw van
expertise nog gewerkt moeten
worden. Ook lijkt het concept van de
geïntegreerde gevalsbehandeling

1e. De Raad is in het bijzonder
bezorgd over de gevolgen van de
voorgestelde regeling voor de
sociaal-medische begeleiding bij
ziekteverzuim.

De Raad is van mening dat door
de voorgestelde regeling de regering
ingrijpt op het werkterrein van
bestaande instanties en thans
vigerende regelingen. Omdat 90%
van alle ziektegevallen een duur
hebben van minder dan zes weken
zorgt deze operatie voor een grote
verschuiving van werkzaamheden.
Het komt de Raad voor dat de
opbouw van een geheel nieuw
apparaat ten koste zal gaan van de
beoogde voortvarende aanpak van
het ziekteverzuim op korte termijn.
De Raad meent dat aan de opbouw
van expertise bij de bedrijfsgezond–
heidsdiensten nog gewerkt moet
worden.

Het kabinet wijst erop dat er in
feite zowel sprake is van een
verschuiving van werkzaamheden als
van een uitbreiding van het
bestaande apparaat. De taken van de
bedrijfsverenigingen verminderen
aanzienlijk. Voor de duidelijkheid zij
er op gewezen dat dit niet zozeer
een gevolg is van het standpunt
sociaal-medische begeleiding, maar
van het besluit om de eerste 3/6
weken ten laste van de werkgever te
brengen. Dit betekent dat veel verze–
keringsgeneeskundigen, lekencontro–
leurs en administratief personeel bij
de bedrijfsverenigingen overbodig
worden. Met nadruk zij er wel op
gewezen dat dit de structurele
situatie betreft. In de overgangspe–
riode, die naar verwachting zeker
vier jaar in beslag neemt, zijn er nog
niet voldoende deskundige diensten
die de taken van de bedrijfsvereni–
gingen op het gebied van vooral
controle kunnen overnemen.

Wat betreft de opbouw van een
systeem van deskundige diensten,
merkt het kabinet op dat alle
bedrijfsgezondheidsdiensten
werkzaam zijn op het terrein van het
verzuimbeleid. De nieuwe regeling
zal wel een volume-uitbreiding van
de huidige taken betekenen maar
geen compleet nieuwe situatie. Op
basis van de huidige arbeidsomstan–
dighedenwet hebben bedrijfsgezond–
heidsdiensten nu ook een taak ten
aanzien van ziekteverzuim. Het
kabinet wijst er in dit verband op dat
de deskundigheid en capaciteit bij de
bednjfsverenigingen niet verloren
behoeft te gaan. In de voorgestelde
structuur van de sociaal-medische
begeleiding kunnen bedrijfsvereni–
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hiermee los gelaten. De memorie van
toelichting spreekt wel van de
noodzaak van het waarborgen van
een uniforme en continue gevalsbe–
handeling (paragraaf 3.1.1) maar de
verdeling van de behandeling over
twee en - na inschakeling van de
Gemeenschappelijke Medische
Dienst - zelfs drie instanties bij een
verzuim van langer dan zes weken
zal een overlapping van behande–
lingen in zich houden en administra–
tieve vertraging door gevalsover–
dracht.

gingen, indien zij de taken met
betrekking tot verzuimbeleid en
–begeleiding willen blijven bieden,
hiervoor een aparte rechtspersoon in
het leven roepen die financieel en
organisatorisch losstaat van de
bedrijfsvereniging. Het kabinet deelt
dan ook niet de mening van de Raad
dat de voorgestelde structuur ten
koste zou gaan van de aanpak van
het ziekteverzuim.

Het kabinetsstandpunt houdt
immers onder meer in, dat een
werkwijze als het «bedrijfsgericht
werken», een door de bedrijfsvereni–
gingen nog weinig toegepaste maar,
blijkens de ervaringen tot dusverre,
effectieve methode generiek wordt
voorgeschreven, in die zin dat de
werkgever het verzuimbeleid in zijn
algemeen bedrijfsbeleid moet
integreren en contractueel onder–
steuning van een deskundige dienst
moet regelen.

Overigens is onderkend dat de
totstandkoming van een landelijk
dekkend netwerk van deskundigen
niet op zeer korte termijn kan
worden gerealiseerd. Het kabinet
merkt op dat de problemen die de
Raad van State schetst met
betrekking tot de uitbreiding van het
bestaande apparaat, worden meege–
nomen in de voorstellen inzake de
overgangsperiode die zal gelden met
betrekking tot de invoering van de
arbodiensten.

De Raad merkt op dat het concept
van de geïntegreerde gevalsbehan–
deling wordt losgelaten; de Raad
vreest dat een verdeling van de
behandeling over twee en (na
inschakeling van de GMD) zelfs drie
instanties, een overlapping van de
behandeling in zal houden en
administratieve vertraging door
gevalsoverdracht.

Wat betreft de opmerking van de
Raad van State inzake het loslaten
van de geïntegreerde gevalsbehan–
deling, merkt het kabinet op dat de
term «geïntegreerde gevalsbehan–
deling» betrekking heeft op de
situatie dat een belangrijk deel van
de taken van de GMD straks zal
worden vervuld door de bedrijfsver–
enigingen Dit zal worden gereali–
seerd via aanpassing van de Organi–
satiewet Sociale Verzekering (OSV).
Daarmee vervalt een overdrachts–
moment van bedrijfsvereniging naar
GMD.

Door de introductie van de zes
wekenmaatregel in de ZW verdwijnt
de bedrijfsvereniging gedurende die
begintijd grotendeels uit beeld. In
een zeer groot aantal van alle ziekte–
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1f. Op grond van hetgeen hiervoor
is betoogd is de Raad van oordeel,
dat aan invoering van de voorge–
stelde regeling ernstige risico's zijn
verbonden voor de rechtszekerheid,
en de werkdruk van de uitvoeringsin–
stanties en de rechterlijke colleges
en tevens voor de rechtsbe–

gevallen zal de bedrijfsverenlging
slechts een beperkte bemoeienis met
de zieke werknemers hebben. In de
overgangsfase, tot de werkgevers
zich hebben aangesloten bij
deskundige diensten, zullen de
bedrijfsverenigingen nog, tegen
betaling, de controletaken kunnen
uitvoeren. In de structurele situatie
zullen werkgevers controletaken
uitoefenen. Gelet op het belang van
de bedrijfsvereniging bij een
adequate controle en begeleiding
door de werkgever met het oog op
de periode na 3/6 weken, is de
bevoegdheid opgenomen dat de
bedrijfsvereniging, indien de
werkgever in gebreke is gebleven, de
ziekengelduitkering kan verhalen op
de werkgever.

Ook na de zes wekenperiode heeft
de bedrijfsvereniging, behalve de
taak van claimbeoordelaar, tot taak
te beoordelen of de werkgever zijn
begeleidings– en herplaatsingstaken
(binnen het eigen bedrijf) op
adequate wijze vervult. In het kader
daarvan moet de bedrijfsvereniging
beoordelen of het opstellen van een
terugkeerplan (door de werkgever)
noodzakeiijk is en zal de bedrijfsver–
eniging actie moeten ondernemen
op het moment dat vaststaat dat
herplaatsing in het eigen bedrijf niet
meer mogelijk is.

De arbodienst heeft tot taak de
werkgever bij te staan bij de
uitvoering van de verzuimbegeleiding
van zieke werknemers.

Het zal dus gaan om niet meer dan
twee instanties, elk met een eigen
rol. Overigens zullen
werkgever/arbodienst en bedrijfsver–
eniging zorg moeten dragen voor
een goede onderlinge samenwerking
en afstemming van hun werkzaam–
heden. In de Organisatiewet Sociale
Verzekering zal worden voorge–
schreven dat werkgevers, bedrijfs–
verenigingen en deskundige diensten
verplicht zijn tot het verstrekken van
relevante gegevens aan elkaar. In het
onderhavige wetsvoorstel is daartoe
een bepaling opgenomen.

De memorie van toelichting is op
de desbetreffende punten verduide–
lijkt en aangevuld.

1f. Onder dit punt geeft de Raad
van State een samenvattend oordeel
over de eerder besproken aspecten
van het wetsvoorstel TZ, in
samenhang met ter zake relevante
onderdelen van het wetsvoorstel
Wijziging Arbowet. Het kabinet kan
dit oordeel van de Raad niet onder–
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scherming van de werknemer, terwijl
bovendien de effectiviteit van de
voorstellen sterk in twijfel kan
worden getrokken. Tegen die achter–
grond is het gewenst opnieuw te
beslissen over de noodzaak de
voorgestelde maatregelen te nemen,
nadat de gestelde risico's en de
effectiviteit nader zijn gewogen.

2. In paragraaf 3.4 van de
toelichting wordt aandacht besteed
aan relevante internationale aspecten
van het voorstel. Voor de toetsing of
de in het wetsvoorstel opgenomen
maatregelen in overeenstemming
zijn met de door Nederland in inter–
nationaal verband aangegane
verplichtingen wordt daar volstaan
met toetsing aan de Europese Code
inzake sociale zekerheid (Trb. 1965,
47), daar deze op het relevante
gebied de hoogste normen zou
stellen. Anders dan de
Sociaal-Economische Raad (S.E.R.)
doet in zijn advies van 12 juli 1991,
nr. 91/15, vindt in de toelichting
geen toetsing plaats aan
lAO-Verdrag 121 betreffende de
prestaties bij arbeidsongevallen en
beroepsziekten (Trb. 1966, 137) en
aan de Herziene Europese Code
inzake sociale zekerheid.
Het college is van mening dat in de
toelichting ten onrechte een toetsing
aan lAO-verdrag 121, dat op
relevante onderdelen hogere normen
stelt dan de Europese Code,
ontbreekt. Hierbij dient te worden
bedacht dat, nu de Nederlandse
wetgeving geen dekking meer kent
voor het specifieke risico van de
kortdurende en langdurige arbeids–
ongeschiktheid ten gevolge van een
arbeidsongeval of beroepsziekte (het
zogeheten «risque professionnel»)
maar een algemene dekking biedt
voor het zogeheten «risque social»,
het Nederlandse stelsel ter zake
tevens dient te voldoen aan de
normen die het lAO-Verdrag 121
stelt voor het «risque professionnel».
Hoewel de Herziene Europese Code
inzake sociale zekerheid nog niet
door Nederland is geratificeerd,
komt het de Raad wenselijk voor dat
in de toelichting toch nader wordt
ingegaan op de vraag, hoe het
onderhavige voorstel zich verhoudt
tot deze Herziene Europese Code,
die eveneens op relevante onder–
delen hogere normen bevat dan de
thans voor Nederland van kracht
zijnde Code.

schrijven. Het kabinet blijft - ook na
een nadere overweging naar
aanleiding van het advies van de
Raad - bij zijn eerder geformuleerde
voornemens. Zoals reeds aange–
geven, heeft het kabinet een
wijziging aangebracht met
betrekking tot het controle– en
begeleidingsplan en heeft het een
bepaling opgenomen ten behoeve
van een adequate informatiever–
strekking tussen met name bedrijfs–
verenigingen en arbodiensten.

2. De Raad van State stelt dat in
de memorie van toelichting ten
onrechte alleen toetsing aan de
normen van de Europese Code
inzake Sociale Zekerheid met
Protocol (Trb.1965, 47) heeft plaats–
gevonden. De Raad meent dat ook in
de toelichting had moeten worden
ingegaan op lAO-Verdrag 121 (Trb.
1965, 16 en 1966, 117) en op de
herziene Europese Code inzake
Sociale Zekerheid (nog niet in
Tractatenblad verschenen), ook al is
dat laatste instrument nog niet door
Nederland geratificeerd.

IAO-Verdrag121 en de herziene
Europese Code bevatten, aldus de
Raad, op relevante onderdelen
hogere normen dan de van kracht
zijnde Code.

Wat betreft een eventuele toetsing
aan de herziene Europese Code
inzake Sociale Zekerheid, merkt het
kabinet op dat dit achterwege is
gelaten, omdat dit instrument nog
niet is bekrachtigd. Ook uit de
toelichtende nota op de Herziene
Europese Code die het kabinet
binnenkort in het kader van de
goedkeuringsprocedure aan het
parlement zal toesturen, zal blijken
dat de in de Code neergelegde flexi–
biliteit mede betekent dat Nederland
met de inrichting van zijn sociale
zekerheidsstelsel voldoet aan de
normen van de herziene Code, ook
na invoering van dit wetsvoorstel.

Het kabinet erkent dat toetsing aan
IAO-Verdrag121 had dienen plaats
te vinden Dit Verdrag kent namelijk
de hoogste normen terzake van
kortdurende arbeidsongeschiktheid,
die het gevolg is van een arbeidson–
geval of beroepsziekte. Het risico
derhalve dat in Nederland wordt
gedekt door de Ziektewet. Daar
Nederland in zijn wetgeving ook op
dit onderdeel geen onderscheid
maakt naar de oorzaak van de
arbeidsongeschiktheid, werken de
normen van dit Verdrag generaal
door naar de gehele Nederlandse
regeling.
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3. In Artikel XVI van het voorstel
wordt artikel 1 638c BW zodanig
aangepast dat de eerste zes weken
van het ziekteverzuim 70% van het
laatst verdiende loon wordt doorbe–
taald, met als ondergrens het
geldende minimumloon. Artikel
1638e, zevende lid, maakt het
mogelijk bij schriftelijk aangegane
overeenkomst of reglement hiervan
af te wijken, met dien verstande dat
tenminste aanspraak bestaat op het
minimumloon. Door die afwijkings–
mogelijkheid kan het voorkomen dat
de loondoorbetaling op een lager
percentage dan 70 van het laatst
verdiende loon uitkomt. Indien dit
ertoe leidt dat de uitkering lager
wordt dan 60% van het laatstver–
diende loon, ontstaat strijd met
lAO-Verdrag 121, terwijl bij een
niveau onder 50% strijd ontstaat met
de Europese Code (de Herziene
Europese Code stelt als norm een

IAO-Verdrag121 bevat, evenals de
Europese Code inzake Sociale
Zekerheid met Protocol, de keuze om
de hoogte van de ingevolge het
nationale stelsel te verlenen uitkering
te koppelen aan het laatstverdiende
loon (de hoge norm) of het
minimumloon (de lage norm)
lAO-Verdrag 121 stelt daarbij het
minimumpercentage op 60. Hierbij
mag rekening worden gehouden met
kinderbijslag daar het Verdrag
uitgaat van een modelgerechtigde, te
weten een man met vrouw en twee
kinderen. Met een Ziektewetuitkering
van 70% van het laatstverdiende loon
en met een - volgens het
wetsvoorstel - werkgeversver–
plichting tot doorbetaling van 70%
van het loon gedurende de eerste
zes weken van de ziekte, voldoet
Nederland aan de hogere norm van
lAO-Verdrag 121. Bij individueel
contract of bij CAO kan van deze
verplichting worden afgeweken, door
haar uit te sluiten of te beperken. Als
niet onderhandelbare benedengrens
is in het BW een minimumvoor–
ziening opgenomen die ertoe strekt
dat de werknemer in geval van ziekte
uit hoofde van artikel 1638e BW
gedurende zes weken aanspraak
heeft op het voor hem geldende
wettelijke minimumloon.

Het wettelijk minimumloon ligt
ruimschoots boven de lagere norm
van lAO-Verdrag 121, te weten 60%
van het loon van een ongeschoolde
werknemer.

De memorie van toelichting is in
bovenstaande zin aangevuld.

3. De Raad van State gaat in op
de hoogte van de tegemoetkoming
die gedurende de eerste zes (drie)
weken van ziekte aan de werknemer
moet worden betaald. De Raad
meent dat het bedrag dat door de
werkgever tenminste moet worden
betaald, te weten het geldende
minimumloon, lager is dan dat wat
op grond van diverse normverdragen
zou moeten worden betaald.

De Raad gaat daarbij uit van de in
de getoetste normverdragen
opgenomen hogere norm.

Het kabinet merkt naar aanleiding
hiervan het volgende op Zoals bij
punt 2 al werd aangegeven hebben
de internationale regelingen alterna–
tieve normen terzake van de hoogte
van uitkeringen, waar nationale
regelingen aan dlenen te voldoen

De onderscheiden percentages
kunnen naar keuze van de nationale
wetgever worden afgeleid van het
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percentage van 65); dit uitgaande
van de in de genoemde interna–
tionale regelingen opgenomen
zogeheten «hoge norm» waarvan ook
in de memorie van toelichting wordt
uitgegaan, en van een gezinssamen–
stelling van man, vrouw en minimaal
twee kinderen.
In de memorie van toelichting
(paragraaf 3.4) wordt ter zake
opgemerkt dat het bij de loondoor–
betalingsverplichting van de
werkgever ais algemene regel gaat
om een betaling van 70% van het
laatstverdiende loon. Nu artikel
1638e, zevende lid, BW in het
voorstel een afwijkingsmogelijkheid
biedt, is niet duidelijk of aan de
verdragsverplichtingen wordt
voldaan, althans niet zolang niet
bekend is, hoe groot het aantal
gevallen is waarin van deze afwij–
kingsmogelijkheid gebruik wordt
gemaakt. Weliswaar staat artikel 1 5
van de Europese Code toe dat voor
maximaal 20% van de gezamenlijke
loontrekkenden een uitzondering
wordt gemaakt Artikel 74, eerste lid,
onderdeel b, onder i, van de Code
vereist dat jaarlijks bewijsstukken
worden verschaft waaruit blijkt dat
aan de statistische eisen wordt
voldaan Ten aanzien van de eerder
vermelde in de toelichting uitge–
sproken verwachting dat als
algemene regel 70% van het laatst–
betaalde loon zal worden doorbe–
taald, zal derhalve jaarlijks statistisch
dienen te worden aangetoond, dat
voor ten minste 80% van de
gezamenlijke loontrekkers het door
de Europese Code voorgeschreven
minimumpercentage van het laatst–
betaalde loon wordt gehaald. Maar
bovendien staat lAO-Verdrag 121
slechts een uitzondering voor 10%
van de loontrekkenden toe en dat
percentage zal ook gaan gelden bij
het voor Nederland van kracht
worden van de Herziene Europese
Code, waar artikel 79, eerste lid,
onderdeel a, statistisch bewijs eist
van het aantal loontrekkenden dat
wordt beschermd en van de hoogte
van de uitkeringen. Op een en ander
ware in de toelichting nader in te
gaan.

4. In de memorie van toelichting
en m het S E.R. advies wordt geen
aandacht besteed aan lAO-Verdrag
103 tot bescherming van het
moederschap (herzien) (Trb 1953,
129). Het verdrag geldt voor de
werkende vrouwen in bepaalde
sectoren (artikel 1). Artikel 3, vijfde
lid, van dat verdrag bepaalt dat

vroegere verdiende loon (de hoge
norm) dan wel van het loon van een
ongeschoold werknemer (de lage
norm). Conform de toelichtingen op
die internationale regelingen
betekent dit voorschrift dat de lage
norm kan worden afgeleid van het
minimumloon Ingevolge het voorge–
stelde artikel 1638e van het
Burgerlijk Wetboek zal de
werknemer gedurende zes weken
aanspraak hebben op 70% van het
loon met afwijkingsmogelijkheid naar
boven of naar beneden. De
werknemer heeft echter tenminste
aanspraak op het minimumloon.

Het kabinet is daarom de opvatting
toegedaan dat de voorgestelde
regeling ruimschoots voldoet aan de
lage lAO-norm.

4. De Raad van State stelt dat
noch de memorie van toelichting
noch het SER-advies aandacht
besteedt aan lAO-Verdrag 103 tot
bescherming van het moederschap
(herzien) (Trb. 1953, 129). Samen–
gevat stelt de Raad dat het Verdrag
terzake de volgende normverplich–
tmgen kent.
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ingeval van ziekte als gevolg van
zwangerschap de nationale
wetgeving dient te voorzien in
aanvullend verlof. Artikel 4, eerste
lid, bepaalt dat een vrouw die uit
hoofde van het in artikel 3 bepaalde
haar arbeid verzuimt, recht heeft op
een geldelijke uitkering. Artikel 4,
zesde lid, stelt deze uitkering op ten
minste tweederde van de vroegere
verdiensten van de vrouw Bovendien
bepaalt het achtste lid van dit artikel
dat in geen geval de werkgever
persoonlijk aansprakelijk is voor de
kosten van bedoelde uitkeringen en
verstrekkingen aan vrouwen in zijn
dienst. Dit laatste aspect wordt
besproken in de toelichtende nota bij
het verdrag (Kamerstukken II
1980/81, 16 846, nr. 1, bladzijde 2,
onderaan; zie ook Kamerstukken II
1988/89, 21 106, nr. 5, bladzijde
12).

Recht op ziekengeld in verband
met zwangerschap (Artikel I,
onderdeel D, van het voorstel) wordt
pas zes weken voor de vermoedelijke
datum van de bevalling (artikel 29a
ZW) verkregen. Vóór deze periode
ontvangt betrokkene de gewone
ZW-uitkering op grond van artikel 29
ZW. Dat wil zeggen een uitkering van
70% van het dagloon en de eerste
zes/drie weken voor rekening van de
werkgever.

Het in artikel 3, vijfde lid, van het
verdrag bedoelde aanvullende verlof
betreft, in het Nederlandse stelsel,
derhalve een gewone ZW-uitkering.
Deze uitkering dient te voldoen aan
de normen van het verdrag. Dit
betekent dat de uitkering 66% van de
vroegere verdiensten dient te
bedragen (artikel 4, zesde lid). Afwij–
kingen op grond van artikel 1638e,
zevende lid, BW mogen derhalve niet
lager gaan dan 66% van het laatst–
verdiende loon. Het voorstel biedt
hiervoor geen garantie Voorts is de
zes-weken-maatregel voor de
gevallen waarom het hier gaat niet in
overeenstemming met de bepaling
van artikel 4, achtste lid, van het
verdrag dat de werkgever in geen
geval persoonlijk aansprakelijk is
voor de kosten van de uitkeringen.
Het voorstel van wet ware in
overeenstemming met lAO-Verdrag
103 te brengen.

a. Ingeval van ziekte als gevolg
van zwangerschap dient de nationale
wetgeving te voorzien in (op het
voorgeschreven zwangerschaps– en
bevallingsverlof) aanvullend verlof.

b. Een vrouw die haar arbeid
tengevolge van ziekte zoals vermeld
onder a) verzuimt, heeft recht op een
geldelijke uitkering.

c. De hoogte van deze uitkering
dient tenminste op tweederde van de
vroegere verdiensten van de
zwangere vrouw te worden gesteld.

d. De werkgever is in geen geval
persoonlijk aansprakelijk voor de
kosten van bedoelde uitkeringen.

Omdat het voorstel van wet
volgens de Raad op de punten c en d
niet aan de normen van lAO-Verdrag
103 voldoet, ware het voorstel in
overeenstemming met het Verdrag
te brengen.

Het kabinet merkt naar aanleiding
van dit advies het volgende op.

lAO-Verdrag 103 geeft een aantal
voorschriften voor nationale stelsels
omtrent de bescherming van het
moederschap.

In Nederland heeft die
bescherming onder meer gestalte
gekregen in het Burgerlijk Wetboek
en in de Ziektewet. De bescherming
omvat naast ontslagbescherming het
recht op verlof en uitkering tijdens
dit verlof gedurende zestien weken;
de uitkering is gelijk aan 100% van
het dagloon. Volledigheidshalve wijst
het kabinet erop dat de zes weken–
maatregel niet van toepassing is op
de uitkeringen met betrekking tot
zwangerschap en bevalling. Voor wat
betreft ziekte die ontstaat tijdens en
naar aanleiding van de zwanger–
schap, doch vóór bovenvermelde
verlofperiode, geldt ingevolge het
wetsvoorstel het gewone regime, dit
betekent dat ook de zwangere
vrouw, uiteraard afgezien van de
zestien weken zwangerschaps– en
bevallingsverlof, die wegens ziekte
haar arbeid verzuimt gedurende zes
(drie) weken aangewezen is op door
haar werkgever door te betalen loon.
Gedurende deze periode bestaat
geen recht op uitkering.

Het kabinet meent dat bij deze
regeling van strijdigheid met
lAO-Verdrag 103 geen sprake is.
Derhalve is er in de memorie van
toelichtmg geen aandacht besteed
aan dit Verdrag.

Het kabinet merkt in dit verband
op dat ingevolge lAO-Verdrag 103
prestaties bij ziekte, ook die uit
zwangerschap voortvloeien, dienen
te worden verstrekt door middel van
verplichte sociale verzekering öf door
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middel van sociale bijstand (artikel 4,
lid 4).

Indien de uitkering wordt verstrekt
door middel van een verplichte
verzekering, dient deze tenminste
tweederde van de vroegere
verdiensten te bedragen (artikel 4,
lid 6).

Indien de uitkering wordt verstrekt
door middel van sociale bijstand is
het toegestaan een bestaansmidde–
lentoets toe te passen. Ingevolge het
onderhavige wetsvoorstel wordt
gedurende de eerste zes weken geen
uitkering ingevolge de Ziektewet
verleend, maar geldt een loondoor–
betalingsverplichting voor de
werkgever.

In die situatie - dus zonder
verplichte verzekering - is het
voorschrift van artikel 4, lid 6, dat wil
zeggen dat de verzekerde recht op
uitkering heeft van tenminste
tweederde van het laatstverdiende
loon, niet van toepassing. Wel is er
de verplichting van de overheid tot
het betalen van bijstand, met dien
verstande dat de (door het
lAO-Verdrag geoorloofde en door de
Algemene Bijstandswet verlangde)
voorwaarde gesteld kan worden
omtrent het al dan niet beschikken
over voldoende eigen middelen van
bestaan.

Samengevat betekent dit dat de
door het wetsvoorstel gecreëerde
werkgeversverplichting voor betaling
van 70% van het loon aan de
werknemer bij ziekte gedurende de
eerste zes weken, dus niet de
garantie behoeft te bevatten zoals
bedoeld in artikel 4, lid 6 van
lAO-Verdrag 103.

Naar aanleiding van de opmerking
van de Raad omtrent de persoonlijke
aansprakelijkheid van de werkgever,
zulks gelet op het voorschrift van
artikel 4, lid 8 van lAO-Verdrag 103,
merkt het kabinet het volgende op.

In artikel 4, achtste lid, schrijft
lAO-Verdrag 103 voor dat in geen
geval de werkgever individueel (en
niet persoonlijk, zoals de Raad
meent) aansprakelijk is voor de
kosten van bedoelde uitkeringen.

Uit het gebruik van de woorden
«bedoelde uitkeringen» («such
benefits») vloeit voort dat de kosten
van de uitkeringen in dit kader
betrekking hebben op de volgens
artikel 4 van lAO-Verdrag 103 te
verlenen sociale verzekerings– c.q.
bijstandsuitkeringen.

Voor uitkeringen krachtens de ZW
en de ABW is de werkgever niet
aansprakelijk. Deze uitkeringen
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5. De Raad komt thans te spreken
over het realiteitsgehalte van de
geraamde financiële effecten, zoals
die in paragraaf 4 van de memorie
van toelichting worden besproken.
Het geheel van de financiële effecten
wordt samengevat in tabel 1. De
Raad acht niet uitgesloten dat de
effecten in een aantal jaren
toegroeien naar het structurele
niveau en dat dit niveau omstreeks
1995 zal kunnen worden bereikt. De
Raad kan zich evenwel niet
voorstellen dat zich aangepast aan
het tijdstip van in werking treden
terstond effecten kunnen voordoen
in een omvang als in de tabel
geraamd. Met name ten aanzien van
de categorieën 3 en 4 van de tabel
overtuigt de gegeven toelichting niet.
Met inachtneming van de vermoede–
lijke invoeringsdata - mede gelet op
het advies van de Sociale Verzeke–
ringsraad (SVr) - waren deze
ramingen kritisch te bezien.

Ingaande op de ramingen op
onderdelen merkt de Raad allereerst
op kennis te hebben genomen van
de mededeling in de memorie van
toelichtmg dat de regering zich
bewust is van het feit dat de
geraamde effecten een zekere
onzekerheidsmarge omvatten. De
Raad heeft zich evenwel afgevraagd
of met een dergelijke relativering
voldoende rechtvaardiging is
gegeven van de gepresenteerde
cijfers. De raming met betrekking tot
het effect van de beperking van de
loondoorbetalingsverplichting tot
70% berust blijkens de toelichting in
hoge mate op een beleidsmatige
schatting. Daarmede wordt de bijbe–
horende raming wel buitengewoon
arbitrair. Een belangrijke factor onder
de geraamde effecten wordt
gevormd door de besparingen op
administratiekosten. De Raad gaat
ervan uit dat aan die raming wel
cijfermatige inzichten ten grondslag
liggen, maar het is het college niet
duidelijk op grond van welke
argumenten de helft van dit bedrag

worden betaald uit premies via
collectieve financiering en uit de
algemene middelen. De in
artikel 1638e BW opgenomen
verplichting voor de werkgever tot
loondoorbetaling dient te worden
aangemerkt als een burgerrechtelijke
verplichting voortvloeiend uit de
arbeidsverhouding. Aangezien deze
betalingen derhalve van geheel
andere aard zijn dan die waartoe
lAO-Verdrag 103 verplicht, bestaat
op dit punt geen strijdigheid met
artikel 4, lid 8, van het Verdrag.

5. De Raad kan zich niet
voorstellen dat de in de tabel van
paragraaf 4 voorgestelde financiële
effecten zich terstond voor zullen
doen, mede gezien de beoogde
invoeringsdatum

De invoeringsdatum die het
kabinet voor ogen stond, namelijk 1
juli 1992, is niet haalbaar gebleken.
Als gevolg hiervan komen de
verwachte besparingen in 1992 te
vervallen. Het kabinet erkent dat met
name gedragseffecten niet terstond
worden bereikt. Gezien de latere
invoeringsdatum zullen de gedrags–
effecten in 1993 en 1994geringer
zijn.

De effecten van de beperking van
de loondoorbetalingsverplichting tot
70% zijn inderdaad, zoals de Raad
stelt, een beleidsmatige schatting.
Het kabinet heeft, gezien de
CAO-ontwikkelingen tot heden, de
besparingsbedragen die samen–
hangen met de vakantiemaatregel en
de beperking van de loondoorbeta–
lingsverplichting naar beneden bijge–
steld.

De Raad kan zich niet voorstellen
dat de effecten op de administratie–
kosten zo groot zijn en zich al gelijk
in het eerste half jaar voordoen. Het
kabinet wijst er op dat bij invoering
van het voorliggende wetsvoorstel
direct een groot deel van de taken bij
bedrijfsverenigingen vervallen. Het
gaat hier vooral om het vervallen van
de noodzaak om daglonen vast te
stellen en uitkeringen te betalen. De
administratieve lasten voor de ZW
nemen dus af. De werkzaamheden
die de bedrijfsvereniging met
betrekking tot controle kan blijven
verrichten in de overgangsperiode,
tot werkgevers zijn aangesloten bij
deskundige diensten, worden afzon–
derlijk in rekening gebracht bij de
werkgevers.

Evenals het kabmet is de Raad van
State van mening dat daling van het
ziekteverzuim kan leiden tot een
groter beroep op de werkloosheids–
regelingen (de zogenaamde weglek).
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reeds in het eerste half jaar na in
werking treden van het voorstel kan
worden geëffectueerd.

Voorts is niet duidelijk in hoeverre
rekening is gehouden met de
«weglek» naar de Werkloosheidswet
die niet alleen tot meer uitkeringen
maar evenzeer tot meer werkzaam–
heden zal leiden Tenslotte merkt de
Raad in dit verband op kennis te
hebben genomen van de mededeling
dat thans geen voorzieningen
worden getroffen in het Gemeente–
fonds ter compensatie van de uit het
toenemende beroep op bijstandsuit–
keringen voortvloeiende werkzaam–
heden. Een eventueel aan het
Gemeentefonds toe te voegen
bedrag vermindert overigens wel het
besparingseffect van de voorstellen.

Afsluitende adviseert de Raad de
financiële paragraaf met inacht–
neming van het voorgaande op meer
realistische uitgangspunten te
baseren.

6. In de toelichting wordt in
paragraaf 5 aandacht gegeven aan
de budgettaire effecten van de
maatregelen die naar analogie met
het bedrijfsleven specifiek voor de
overheid worden getroffen in
hoofdstuk III van het voorstel van
wet. De geraamde effecten worden
taakstellend verwerkt in de jaarlijkse
begrotingen door middel van een
korting op het personeelsartikel.
Deze regeling leidt ertoe dat de
geraamde bedragen in termen van
besparing op uitgaven zullen worden
gerealiseerd. De Raad merkt op dat
voor zover de doelstelling met
betrekking tot de terugdringing van
het verzuim niet zou worden gehaald
een reële verlaging van het perso–
neelsbestand zal optreden en
daarmede een niet beoogde
afneming van de dienstverlening. Het
college beveelt met het oog hierop
aan in de toegezegde periodieke
verslaglegging door de Minister van
Binnenlandse Zaken over de
voortgang bij de overheid (Kamer
stukken II 1990/91, 21 837, nr. 2)
inzicht te verschaffen in de hiervoor
bedoelde ontwikkeling.

De weglek naar werkloosheidsrege–
lingen heeft inderdaad, zoals de
Raad stelt, niet alleen betrekking op
uitkeringen maar ook op bijbeho–
rende administratiekosten. Het
kabinet is bij nader inzien van
memng dat de weglek naar
werkloosheidsregelingen en de
daarmee samenhangende admini–
stratiekosten wat geleidelijker zullen
plaatsvinden en heeft derhalve de
bedragen aangepast. Verder zijn nu
wel voorzieningen getroffen voor het
Gemeentefonds met betrekking tot
de werkzaamheden ten behoeve van
de gemeentelijke werkloosheidsrege–
lingen. Aan het gemeentefonds zal,
naast de compensatie voor de uitke–
ringen, een bedrag voor de admini–
stratiekosten worden toegevoegd.
Daarmee wordt het totale bespa–
ringsbedrag iets geringer.

Met betrekking tot bovenge–
noemde punten heeft aanpassing
plaatsgevonden van de memorie van
toelichting.

Tot slot blijft het kabinet van
mening dat effecten van dit
wetsvoorstel weliswaar moeilijk zijn
in te schatten, maar dat de in de
huidige paragraaf 4 van de memorie
van toelichting gepresenteerde
bedragen zo goed mogelijk zijn
geraamd.

6. De Raad merkt op dat voor
zover de doelstelling met betrekking
tot de terugdringing van het ziekte–
verzuim voor de overheidssector niet
zou worden gehaald een reële
verlaging van het personeelsbestand
zal optreden en daarmee een niet
beoogde afneming van de dienstver–
lening. De Raad beveelt daarom aan
in de toegezegde periodieke verslag–
legging door de Minister van Binnen–
landse Zaken over de voortgang bij
de overheid inzicht te verschaffen in
deze ontwikkeling.

Het kabinet zegt dit gaarne toe.
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7 In het nieuw voorgestelde
artikel 28, eerste lid, ZW wordt aan
de werknemer de verplichting
opgelegd zich ook in de periode dat
nog geen aanspraak bestaat op
ziekengeld te onderwerpen aan een
medisch onderzoek op last van de
bedrijfsvereniging. Het niet nakomen
van deze verplichting kan leiden tot
gehele of gedeeltelijke weigering van
het ziekengeld. Bij kortdurend
verzuim ontstaat evenwel geen recht
op ziekengeld zodat in deze situatie
de in de wet beoogde sanctie niet
kan worden geëffectueerd. Ook het
toepassen van een sanctie onder een
opschortende voorwaarde als
genoemd in de artikelsgewijze
toelichting (artikel I, onderdeel C)
biedt dan geen oplossing. Deze
handhavingsproblematiek doet zich
ook voor bij de artikelen 37, 38 en
39 ZW. Op dit vraagstuk ware in de
toelichting in te gaan.

8. In Artikel I, onderdeel D, wordt
in het nieuwe artikel 29, derde lid,
ZW, aangegeven welke dagen gelden
als dagen van ongeschiktheid tot
werken.

In de huidige wet wordt bepaald
(artikel 29, tweede lid) dat
ziekengeld wordt uitgekeerd «iedere
dag dat de arbeidsongeschiktheid
duurt, doch niet over de zaterdagen
en zondagen». Voor bijzondere
werktijdenregelingen maakt artikel

7. De Raad constateert dat in een
aantal artikelen verplichtingen
worden neergelegd, waaraan
sancties zijn verbonden die, in ieder
geval met betrekking tot personen
die binnen zes weken herstellen, niet
kunnen worden geëffectueerd. De
Raad verzoekt om in de toelichting
nader op deze handhavingsproble–
matiek in te gaan.

Het niet voldoen aan de
verplichting zich ziek te melden, zich
te onderwerpen aan medisch
onderzoek of te voldoen aan een
oproep van de bedrijfsvereniging om
te verschijnen en inlichtingen te
geven, kan leiden tot gehele of
gedeeltelijke weigering van
ziekengeld.

Deze sancties kunnen pas na de
zes (drie) wekenperiode effectief
worden.

De bovenbedoelde verplichtingen
(met uitzondering van de
ziekmelding) kunnen door de
bedrijfsvereniging overigens
uitsluitend worden opgelegd aan die
werknemers van wie de werkgever
nog niet is aangesloten bij een
deskundige dienst en waardoor de
bedrijfsvereniging dus nog controle–
taken kan verrichten.

Het kabinet onderkent dat aan
degenen die vóór het einde van de
zes (drie) weken herstellen en dus
niet meer in aanmerking komen voor
ziekengeld, deze sancties niet meer
kunnen worden opgelegd.

Het kabinet hecht er echter aan
om de desbetreffende verplichtingen
en sancties wel in de wet te
handhaven. Deze bepalingen acht
het kabinet noodzakelijk met het oog
op het belang dat de bedrijfsver–
eniging heeft bij de periode na 3/6
weken. Daarnaast gelden de
verplichtingen en sancties uiteraard
voor die personen voor wie de zes
wekenmaatregel niet geldt en die
recht hebben op ziekengeld.

De memorie van toelichting is op
dit punt verduidelijkt.

8. De Raad van State verzoekt in
de memorie van toelichting uit te
leggen waarom enerzijds het
vijfdaagsuitkeringssysteem niet in de
wet gehandhaafd kan worden en
anderzijds de SVr de bevoegdheid
wordt gegeven dit systeem te
handhaven.

De invoering van de zes weken–
maatregel brengt met zich dat
handhaving van de bestaande wette–
lijke vijf-dagen-regel (die door de
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87 ZW het mogelijk bij of krachtens
algemene maatregel van bestuur een
afwijkende regeling te treffen.

In het wetsvoorstel wordt dit
systeem verlaten, daar de toepassing
van het oude systeem, volgens de
artikelsgewijze toelichting op artikel
29, derde lid, ZW tot een zeer
gecotnpliceerde uitkeringssyste–
matiek zou verplichten.

De SVr acht het echter niet
raadzaam om op dit moment ingrij–
pende wijzigingen aan te brengen in
de dagloonsystematiek (SVr-advies,
bladzijde 50), onder meer omdat de
dagloonsystematiek in de Werkloos–
heidswet en de Wet op de arbeids–
ongeschiktheidsverzekering daarbij
betrokken dient te worden.

In de memorie van toelichting
wordt naar aanleiding hiervan
opgemerkt dat het de SVr vrijstaat
om op basis van artikel 29, derde lid,
ZW het vijfdaagsuitkeringssysteem
te handhaven (artikelsgewijze
toelichting op artikel 29, derde lid).

In de memorie van toelichting
ware uitleg te geven waarom
enerzijds de vijfdaagse uitkerings–
regel niet in de wet gehandhaafd kan
blijven, maar anderzijds de SVr de
bevoegdheid wordt gegeven dit
systeem te handhaven.

9. De Raad onderkent de wense–
lijkheid van een bijzonder regime
voor «kleine werkgevers» teneinde te
voorkomen dat bij een ongelukkige
samenloop van ziektegevallen een te
groot financieel risico ontstaat
(artikel 29, vijfde lid, ZW). Het ligt
voor de hand dat een dergelijke
regeling zal leiden tot verschillende
ZW-premies voor werkgevers met
vijftien of meer respectievelijk met
minder dan vijftien werknemers in
dienst. In de toelichting ware inzicht
te geven in de orde van grootte van
bedoeld verschil. Daarbij ware
tevens in te gaan op de mogelijkheid
dat het specifieke regime een zekere
rem zou kunnen vormen op het
aannemen van een vijftiende
werknemer.

bedrijfsverenigingen wordt gehan–
teerd ook als een werkweek meer of
minder dan vijf dagen telt) tot een
gecompliceerde uitkeringssyste–
matiek zou leiden. Daarnaast speelt
een rol dat in steeds meer gevallen
de werktijden niet meer overeen–
komen met het vijf dagen– patroon.

Teneinde een flexibele uitvoering
mogelijk te maken is voorgesteld de
nadere regelgeving op dit punt aan
de SVr over te laten.

Het is aan de SVr te beslissen of
het zinvol is in bepaalde situaties die
in de praktijk kunnen voorkomen het
vijf daagsuitkeringssysteem te
handhaven

De memorie van toelichting is op
dit punt verduidelijkt.

9. De Raad onderkent de wense–
lijkheid van een bijzonder regime
voor kleine werkgevers en verzoekt
in de memorie van toelichting aan te
geven hoe groot het verschil in
Ziektewetpremie kan zijn voor
werkgevers met vijftien of meer
respectievelijk met minder dan
vijftien werknemers. Tevens verzoekt
de Raad daarbij in te gaan op de
mogelijkheid dat het specifieke
regime een rem zou kunnen vormen
op het aannemen van de vijftiende
werknemer

Naar aanleiding van het verzoek
van de Raad om het verschil in
premie aan te geven is in de
memorie van toelichting aan de hand
van een voorbeeld het verschil in
premie tussen kleine en grote
werkgevers toegelicht.

De Raad vraagt zich af of de 3/6
wekenmaatregel een belemmering
zal gaan vormen tot het aannemen
van één of meer extra werknemers
wanneer dat tot gevolg heeft dat
daarmee de onderscheidende grens
voor het drie dan wel zes weken
regime wordt overschreden

Het kabinet onderkent dat niet op
voorhand alle gedragsreacties van
werkgevers naar aanleiding van de
3/6 wekenmaatregel kunnen worden
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10. Ter uitvoering van het vijfde
lid van artikel 29 ZW wordt in het
elfde lid van dat artikel aan de
bedrijfsvereniging de bevoegdheid
verleend voor de bij haar aange–
sloten werkgevers de gemiddelde
loonsom per werknemer vast te
stellen. Het is de Raad niet duidelijk
op welke wijze daarbij deeltijd–
werkers worden geteld. Dit punt is
niet zonder belang omdat de
gewenste risicospreiding bij kleine
werkgevers eerder optreedt
naarmate het aantal werknemers in
deeltijd groter is. Op deze proble–
matiek ware nader in te gaan; zo
nodig ware de wettekst aan te
passen.

11. Blijkens de toelichting
(paragraaf 2.4) verwerpt de regering
het voorstel tot invoeren van een
meldingsplicht bij bedrijfsvereni–
gingen in geval van een voorge–
nomen beëindiging van de arbeids
overeenkomsten met wederzijds
goedvinden. Het risico van bureau–
cratisering wordt, afgewogen tegen
het verwachte geringe effect, te
groot geacht De Raad kan deze
afweging wel billijken, doch dat
neemt niet weg dat hier zich naar
zijn oordeel problemen voordoen.
Het in de memorie van toelichting
genoemde alternatief, te weten een
gerichte voorlichting aan (arbeidson–
geschikte) werknemers omtrent te
lopen risico's bij het te snel
instemmen met een beëindiging als
genoemd, wordt door het college
met klem onderstreept. In het kader
van de voorgenomen evaluatie van
het beleid zou te zijner tijd kunnen
worden vastgesteld of een dergelijke
voorlichting een voldoende oplossing
biedt voor de in de toelichting
geschetste problematiek. De Raad
adviseert daartoe dit punt in de
evaluatie van het beleid te betrekken

voorspeld. Het komt het kabinet
echter voor dat een beslissing tot
uitbreiding van het werknemersbe–
stand een afweging van meerdere
relevante factoren is. Aspecten als
produktiviteits– en omzetstijging c.q.
(verwachtingen omtrent) marktuit–
breiding zullen hierbij een zwaar
gewicht in de schaal leggen. Dit
betref een ondernemersafweging
waar het kabinet uiteraard niet in wil
treden. Het kabinet is in ieder geval
van mening dat dit door de Raad
naar voren gebrachte aspect, geen
aanleiding kan zijn tot bijstelling van
het wetsvoorstel.

10. Het is de Raad niet duidelijk
op welke wijze deeltijdwerkers
worden geteld bij het vaststellen van
de gemiddelde loonsom.

Bij het vaststellen van de gemid–
delde loonsom per werknemer tellen
deeltijdwerkers naar rato mee. Met
betrekking tot de vaststelling van de
gemiddelde loonsom per werknemer
kan de Sociale Verzekeringsraad
nadere regels stellen. Bij deze
nadere regelgeving zal rekening
gehouden worden met de situatie
dat de gemiddelde loonsom niet
altijd een reëel onderscheidingscri–
terium zal zijn.

11. Het advies van de Raad om in
de evaluatie van het beleid ter
vermindering van het arbeidsonge–
schiktheidsvolume aandacht te
besteden aan de voorlichting aan
werknemers inzake beëindiging van
de arbeidsovereenkomst met weder–
zijds goedvinden zal ter harte
genomen worden.

Het is echter nog niet duidelijk, of
hiernaar afzonderlijk onderzoek zal
kunnen worden verricht Zoals ook
uiteengezet in de memorie van
toelichting bij het Wetsvoorstel
terugdringing beroep op de arbeids–
ongeschiktheidsregelingen (TBA) zal
een keuze gemaakt moeten worden
welke maatregelen afzonderlijk of als
cluster bestudeerd zullen worden en
welke aspekten uitgebreid en
gedetailleerd of slechts globaal
aandacht zullen krijgen. Vanwege het
aantal en de verwevenheid van de
maatregelen zal het om onderzoek–
technische redenen en vanwege de
uitvoerbaarheid van het onderzoek
niet goed mogelijk zijn alle maatre–
gelen afzonderlijk met betrekking tot
alle daarbij relevante aspekten met
evenveel diepgang aan een analyse
te onderwerpen
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12. Eveneens op grond van een te
omvangrijke belasting van de uitke–
ringsorganen gelet op het te
verwachten resultaat wordt op dit
moment afgezien van de invoering
van een terugkeerrecht. Daarmede is
niet gezegd dat terugkeer naar de
oude werkgever niet steeds moet
worden gezien als een eerste
bijdrage tot terugdringing van
langdurig ziekteverzuim. De Raad
onderschrijft in dit verband het
nieuw voorgestelde artikel 71 a van
de Wet op de arbeidsongeschikt–
heidsverzekering (artikel XII) waarin
de wettelijke basis wordt gelegd
voor een door de bedrijfsvereniging
aan de werkgever op te dragen
opstelling van een reïntegratieplan.
Ook het effect van dit onderdeel van
de voorstellen ware te betrekken in
de meergenoemde evaluatie.

13. De wettekst ware van een
citeertitel te voorzien (punt 78 van
de Aanwijzingen voor de wetge–
vingstechniek).

14. Voor enkele redactionele
kanttekeningen moge het college
verwijzen naar de bij het advies
behorende bijlage

Deze keuze zal afhangen van het
belang van de maatregelen, de
aandachtspunten die in de discussie
over de maatregelen naar voren zijn
gebracht, signalen uit de praktijk
over de uitvoering en werking van de
verschillende maatregelen en de
onderzoekbaarheid van aldus
opgekomen thema's, rekening
houdend met het gehele pakket van
maatregelen, dat bij de evaluatie aan
de orde is.

Deze keuze zal gedeeltelijk
gemaakt worden in het eerste
evaluatie-onderzoekplan en gedeel–
telijk in een later stadium, parallel
aan het proces van invoering van de
verschillende maatregelen

12. Ook het advies van de Raad
om bij de evaluatie aandacht te
besteden aan de voorgestelde
bevoegdheid van bedrijfsvereni–
gingen om werkgevers op te dragen
een reïntegratieplan op te stellen zal
ter harte genomen worden. Ook
hierbij is het echter de vraag of
hiernaar afzonderlijk onderzoek zal
kunnen worden verricht.

Hieraan kan nog worden toege–
voegd, dat het moeilijk zal zijn om
het effekt van de bevoegdheid van
de bedrijfsvereniging, om een
werkgever op te dragen een reïnte–
gratieplan op te stellen, afzonderlijk
vast te stellen. Op basis van de
Gemeenschappelijke verklaring
volumebeleid (Najaarsakkoord) van 2
oktober 1991 en met de Wet TAV en
het Wetsvoorstel TBA zijn meerdere
maatregelen geïntroduceerd die tot
doel hebben werkgevers te stimu–
leren arbeidsongeschikt geworden
werknemers weer arbeid te laten te
verrichten. Het effekt van ieder van
die maatregelen is dan niet meer
afzonderlijk vast te stellen. Uiteraard
is het in beginsel wel mogelijk vast
te stellen in hoeveel gevallen de
bedrijfsvereniging een werkgever
opdraagt een reïntegratieplan op te
stellen.

13. Conform het advies van de
Raad is de wettekst van een citeerar–
tikel voorzien (Wet Terugdringing
Ziekteverzuim).

14. De redactionele kantteke–
ningen van de Raad zijn verwerkt.

15. De memorie van toelichting is
aangepast naar aanleiding van de
door de Raad van State gemaakte
opmerkingen. Bovendien is van de
gelegenheid gebruik gemaakt om in
het wetsvoorstel en de memorie van
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De Raad van State geeft U in
overweging het voorstel van wet niet
te zenden aan de Tweede Kamer der
Staten-Generaal dan nadat met het
vorenstaande rekening zal zijn
gehouden.

De Vice-President van de Raad van
State,
W. Scholten

toelichting nog een aantal andere
wenselijk geachte wijzigingen aan te
brengen.

Ik moge u, mede namens de
Ministers van Justitie en Binnen–
landse Zaken, verzoeken het hierbij
gewijzigde voorstel van wet en de
gewijzigde memorie van toelichting
aan de Tweede Kamer der Staten–
Generaal te zenden.

De Staatssecretaris van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid,
E. terVeld

Lijst van redactionele kantteke–
ningen, behorende bij het advies
no.WI 2.92.0249 van de Raad van
State van 3 september 1992

- In Artikel I, onderdeel E, ware te
schrappen: «Onderdeel E wordt
vervangen door: E».
- In de artikelsgewijze toelichting op
Artikel XV ware «vervullen» te
vervangen door: vervallen.
- Bij het vermelden van kamer–
stukken ware punt 109 van de
Aanwijzingen voor de wetgevings–
techniek in acht te nemen.
- Bij het vermelden van verdragen
ware het Tractatenblad aan te geven.
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