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1. Achtergrond voorgestelde maatregelen

1.1. Algemeen

Na kennisneming van de memorie van antwoord heeft de Vaste
Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid nog een aantal
vragen gesteld en opmerkingen gemaakt.

De leden van de CDA-fractie onderschrijven de hoofdlijn van het
wetsvoorstel (meer eigen risico bij de werkgever) van harte, maar blijven
vragen houden en zien de relatie met het wetsvoorstel Wijziging Arbowet
(kamerstukken II, 1991-1992, nr. 22 898) als complicerend. Zij vrezen in
het bijzonder een te gedetailieerde bemoeienis van de overheid met de
werkgever en een uitholling van taken van sociale partners. Het kabinet
heeft getracht een evenwicht te vinden tussen enerzijds het toekennen
van een eigen verantwoordelijkheid voor het verzuimbeleid aan de
werkgever, hetgeen zich primair laat vertalen in de vrijheid die de
werkgever heeft met betrekking tot de keuze van de arbodienst en ten
dèle voor welke taken hij de arbodienst inschakelt, anderzijds is er van uit
de EG-kaderrichtlijn (Pb EG 1989, nr. 183), de uitvoering van de motie
Beijlen-Geerts (kamerstukken II, 1991-1992, 22228, nr. 31) en de
afstemming tussen het voorliggende wetsvoorstel en het wetsvoorstel
Wijziging Arbowet, de noodzaak om een aantal zaken in wet– en regel–
geving op te nemen.

De veronderstelling van de leden van de CDA-fractie dat de taken van
de sociale partners zouden worden uitgehold, kan het kabinet niet onder–
schrijven.

Het onderhavige wetsvoorstel en het wetsvoorstel Wijziging Arbowet
benadrukken juist een andere verdeling van verantwoordelijkheden
richting werkgevers en werknemers. Het welslagen van het volumebeleid
zal ook voor een groot deel afhangen van de invulling die hieraan door
werkgevers en werknemers wordt gegeven.

Overigens verwijst het kabinet voor een uitgebreidere beschouwing
over de bemoeienis van de overheid met de werkgever naar de nota naar
aanleiding van het eindverslag Wijziging Arbowet, waarin nader op de
vereenvoudigingsaspecten van de regelgeving is ingegaan.

De reactie op de opmerking van de leden van de CDA-fractie over de
gevalsbehandeling bij ziekteverzuim is opgenomen in paragraaf 3.1.1 van
deze nota.

De leden van de CDA-fractie menen dat in de memorie van antwoord
bij het onderhavige wetsvoorstel nauwelijks is ingegaan op de door hen
gemaakte opmerkingen over het advies van de Raad van State.

Het kabinet heeft in de memorie van antwoord aangegeven op welke
punten, mede naar aanleiding van opmerkingen van de Raad van State,
wijzigingen zijn aangebracht. De voornaamste kritiek, die betrekking had
op de afbakening tussen taken en verantwoordelijkheden van werkgever
en bedrijfsvereniging, heeft het kabinet getracht te weerleggen door de
afstemming en de verhouding tussen deze taken en verantwoordelijk–
heden te verduidelijken. Verder wijs ik er op, dat in paragraaf 3.2.1 van
de memorie van antwoord een uitvoerige uiteenzetting is opgenomen
over de (verschillende) verantwoordelijkheden van de werkgever en zijn
arbodienst en de bedrijfsvereniging. Ook in deze nota (in § 3.1.1) zal
hieraan nog veel aandacht worden besteed.

De leden van de PvdA-fractie constateren met vreugde dat het kabinet
op een enkel punt aan de wensen van de Kamer tegemoet is gekomen en
nadere voorzieningen heeft getroffen. Wel hebben zij nog wat twijfels
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over de werking van de getroffen voorzieningen in samenhang met het
wetsvoorstel Wijziging Arbowet.

De leden van deze fractie stellen vast dat de verantwoordelijkheidsver–
deling tussen bedrijfsvereniging en werkgever gedurende de eerste zes
weken en de periode daarna, duidelijk is vastgelegd.

Om te voorkomen dat betrokkenen in dit systeem langs elkaar heen
werken, waardoor het ziekteverzuim nodeloos wordt verlengd, achten
deze leden een aantal (nader genoemde) waarborgen van groot belang.
Zij vragen het kabinet aan te geven hoe deze waarborgen kunnen worden
gegeven.

Het kabinet heeft voor de beantwoording van deze vraag de
waarborgen met betrekking tot de vertegenwoordiging van het belang
van de werknemer en die inzake de onafhankelijkheid van de deskundige
dienst in samenhang met elkaar bezien en in relatie gebracht tot de
betrokkenheid van werknemers bij het arbo– en ziekteverzuimbeleid.

Met het oog op het bevorderen van de medezeggenschap is in het
wetsvoorstel Wijziging Arbowet een aantal nieuwe bepalingen
opgenomen waarmee voorwaarden worden gecreëerd ten behoeve van
effectieve inspraak in het arbobeleid en het ziekteverzuimbeleid en de
inhoud van de in te schakelen dienstverlening.

Zo zal de werkgever verplicht worden om overleg te plegen met zijn
ondernemingsraad en bij het ontbreken daarvan met de belanghebbende
werknemers over de wijze waarop hij de deskundige bijstand in zijn
bedrijf gaat organiseren. Het kabinet meent dat op deze wijze er
voldoende waarborg is dat het belang van de werknemers is vertegen–
woordigd zowel bij de keuze van de in te schakelen dienst als bij de
uitvoering van de taken van de dienst.

Voor een nadere toelichting op deze waarborgen met betrekking tot de
arbodiensten verwijst het kabinet naar de nota naar aanleiding van het
eindverslag bij het wetsvoorstel Wijziging Arbowet.

Als derde waarborg noemen de leden van de PvdA-fractie de zeker–
stelling van het vlekkeloos en zonder vertraging verlopen van het berich–
tenverkeer tussen werkgevers/arbodienst en bedrijfsvereniging. Het
kabinet acht in dit verband artikel VIII van het voorliggende wetsvoorstel
van veel belang In de onderdelen B en C van dit artikel wordt de basis
gelegd voor informatieverschaffing door bedrijfsverenigingen aan
arbodiensten en omgekeerd.

Uiteraard is een goede werking van het voorgestelde stelsel mede
afhankelijk van het vinden van een effectieve en efficiënte vorm voor de
noodzakelijke informatie-uitwisseling tussen werkgever/arbodienst en
bedrijfsvereniging. Het lijkt het kabinet in eerste instantie de verantwoor–
delijkheid van betrokkenen om hiervoor in onderling overleg oplossingen
te vinden. Anderzijds is er ook een taak voor het kabinet om voorwaarden
te scheppen waarmee een goede afstemming mogelijk is. Met het oog
op het bevorderen van een goede coördinatie is de SVr verzocht om bij
de advisering over de concept algemene maatregel van bestuur
Arbodiensten ook de gegevensuitwisseling te betrekken en waar het gaat
om uitwerking in nadere afspraken, overleg te entameren met de koepels
van arbodiensten. Daarnaast zal ook in de nadere regels die de SVr kan
stellen met betrekking tot de verzuimbegeleiding door de werkgever
gedurende de eerste zes (drie) weken, de door de arbodienst aan de
bedrijfsvereniging te verstrekken informatie aan de orde komen. De SVr
zal naar verwachting in mei zijn advies uitbrengen.

Naar de mening van de leden van de VVD-fractie is het kabinet niet in
voldoende mate ingegaan op opmerkingen over de stroperige besluitvor–
mingsprocedure. Het kabinet wijst er nogmaals op dat bij verschillende
gelegenheden uitvoerig is gediscussieerd over de procedure die heeft
geleid tot de verschillende wetsvoorstellen in het kader van het beleid
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gericht op beheersing van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Nog
eens ingaan op deze procedure voegt, in de visie van het kabinet, hieraan
niets toe. Daarnaast meent het kabinet dat het zinvoller is de discussie te
concentreren op de inhoud van de wetsvoorstellen.

De leden van de D66-fractie kunnen na lezing van de memorie van
antwoord nog steeds instemmen met de hoofddoelstelling van het
wetsvoorstel (te weten het bevorderen van een grotere financiële betrok–
kenheid van individuele ondernemingen bij het ziekteverzuim), maar
vragen zich af of er niet te veel tegelijk op de rails wordt gezet.

Het kabinet meent, met de leden van de D66-fractie, dat recent en in
de nabije toekomst met het oog op het terugdringen van het ziekte–
verzuim en de arbeidsongeschiktheid veel maatregelen min of meer
tegelijk in gang worden en zijn gezet. Dit is onder meer het gevolg van
de feitelijke samenhang tussen de maatregelen (het gaat immers om
voorstellen op het gebied van zowel het ziekteverzuim als de arbeidson–
geschiktheidsregelingen) en de andere verantwoordelijkheidsverdeling
die voortvloeit uit het beleid (inbouwen van prikkels voor werkgevers en
werknemers en wijziging in taakverdeling werkgever/bedrijfsvereniging).
De combinatie van de diverse, met elkaar samenhangende maatregelen
is, naar de mening van het kabinet, een noodzakelijke voorwaarde voor
het slagen van het beleid gericht op volumebeheersing.

Daarnaast merken de leden van de D66-fractie op dat zij voorstander
zijn van een geïntegreerde gevalsbehandeling waarbij de zieke
werknemer met één instantie en één arts te maken heeft en de controle
en begeleiding strikt gescheiden zijn. Zij krijgen de indruk dat in de wijze
waarop het kabinet de positie van de bedrijfsverenigingen schetst
controle, claimbeoordeling en begeleiding door elkaar blijven lopen. Het
kabinet kan deze visie niet onderschrijven. Het kabinet heeft naar zijn
mening uitdrukkelijk de begeleiding– en controletaken gedurende de
eerste zes (drie) weken (immers de «eigen risico-periode») als werkge–
versverantwoordelijkheid aangemerkt en voor de periode daarna een
scheiding aangebracht tussen claimbeoordeling bij de bedrijfsvereniging
en verzuimbegeleiding bij de werkgever.

Wat betreft de vragen van deze leden over het bonus/malussysteem
en premiedifferentiatie wordt verwezen naar paragraaf 1.2.

De leden van de D66-fractie vragen vervolgens om een reactie op het
ESB-artikel van enkele GAK-medewerkers van 13 januari j.l. over de
verlenging van de ziektewet-periode met 2 jaar. Het in dit artikel
genoemde idee is niet nieuw. In het kader van de tripatite werkgroep
volume-beleid arbeidsongeschiktheidsregelingen is dit voorstel al eens
aan de orde geweest en afgewezen.

Het belangrijkste nadeel is dat verlenging van de ZW-periode een
volume-stijging met zich brengt, omdat het arbeidsongeschiktheidscri–
terium in de ZW (ongeschiktheid voor eigen werk) uitwerkt in een lagere
toetredingsdrempel dan bij de WAO/AAW. Daarnaast is van belang dat
in het kader van de ZW geen genuanceerde vaststelling van de arbeids–
ongeschiktheidsklasse mogelijk is, zoals dit in de WAO/AAW gebruikelijk
is. Dit kan eveneens een verhoging van het aantal uitkeringsjaren impli–
ceren.

Door de leden van de fractie van D66 is de aandacht gevraagd voor de
wachttijdenproblematiek en de gedachte om sociale verzekeringsgelden
te gebruiken om wachttijden te beperken. Het is het kabinet bekend dat
het voorstel is gedaan om ziekenhuizen bij de behandeling aan zieke
werknemers voorrang te laten verlenen en zodoende de wachttijden voor
die categorie te beperken. Daartegenover zou dan een bijdrage uit
«sociale verzekeringsgelden» (anders dan Ziekenfondswet en AWBZ)
staan.
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Het kabinet is van mening dat de wachttijdenproblematiek niet op deze
wijze behoort te worden opgelost. Een dergelijke voorkeursbehandeling
is ethisch niet verantwoord en discriminerend ten opzichte van
niet-werknemers. Dit neemt niet weg dat de wachttijdenproblematiek
nadelige gevolgen heeft voor de kosten van de sociale verzekeringen en
dus een probleem vormt dat de aandacht behoeft. Een goede aanpak
moet er in de eerste plaats voor zorgen dat vooral de medische stand er
meer dan tot nu toe zich rekenschap van zal moeten geven dat het
hebben van een afspraak met een arts in de toekomst niet gelijk staat
aan het niet kunnen werken wegens ziekte. In de tweede plaats moet het
door een effectievere planning in de gezondheidszorg mogelijk worden
dat afspraken op een redelijke termijn (en niet in de verre toekomst)
worden gemaakt.

De leden van de fractie van Groen Links blijven na kennisneming van
de memorie van antwoord nog enige bedenkingen houden tegen het
onderhavige wetsvoorstel. Op zichzelf hebben zij niet zozeer bezwaar
tegen de gedachte om werkgevers door invoering van een eigen risico
voor een deel aansprakelijk te stellen voor de kosten van het ziekte–
verzuim, maar zij blijven twijfels houden bij een aantal aspecten van de
concrete uitwerking.

Zij vragen of het kabinet al inzicht heeft in de omvang van het herver–
zekeren en of voortzetting van het wetsvoorstel wel zin heeft als
werkgevers op grote schaal het eigen risico in een collectieve herverze–
kering gaan onderbrengen.

Het kabinet heeft inmiddels wel enig inzicht in de tot dusver op
bedrijfstakniveau tot stand gekomen principe-afspraken op het punt van
het bovenwettelijke WAO– en ZW-traject. Hiertoe wordt verwezen naar
de door de Dienst Collectieve Arbeidsvoorwaarden (DCA) van dit minis–
terie samengestelde interim-rapportage «CAO-afspraken 1993». Er is
thans sprake van 4 akkoorden (Bouwbedrijf, Schildersbedrijf,
Stukadoorsbedrijf en Timmerfabrieken). Naast de collectieve herverze–
kering met betrekking tot de WAO bevatten deze cao's ook afspraken
over herverzekeren van de zes (drie) weken. Het kabinet wijst er op dat
het, tegen de achtergrond van de gedachte van een terugtredende
overheid niet te vermijden is dat via particuliere weg getracht wordt
risico's tegen marktconforme prijzen te verzekeren. Wel moet daarbij de
kanttekening worden geplaatst dat collectieve herverzekeringen van
aanvullende uitkeringen een negatief effect hebben op de met het
voorliggende wetsvoorstel voorziene ingebouwde prikkels tot het
versterken van de eigen verantwoordelijkheid van werkgevers en
werknemers. Immers, ten gevolge van collectieve herverzekeringen
kunnen de werkgevers de ongewenste effecten op de collectiviteit
afwentelen en worden positieve effecten van het op bedrijfsniveau
gevoerde bedrijfsbeleid verzwakt.

In de paragraaf over het blokkeren van herverzekeren (3.1.2) zal
hieraan nader aandacht worden besteed.

Voorts zijn de leden van de Groen Links-fractie geïnteresseerd in de
resultaten van het onderzoek van NIPG-TNO, met betrekking tot aanstel–
lingskeuringen. Ten aanzien van dit onderzoek meldt het kabinet dat de
eerste voorzichtige resultaten geen aanleiding geven tot grote
ongerustheid, aangezien er in de onderzochte periode (1991/1992), niet
méèr aanstellingskeuringen zijn uitgevoerd dan in 1987/1988. Er kunnen
echter alleen op basis van aantallen nog geen vergaande conclusies
getrokken worden. De uiteindelijke resultaten van het onderzoek zullen in
de loop van dit voorjaar aan de Eerste en Tweede Kamer aangeboden
kunnen worden.
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De leden van de fractie van Groen Links wijzen op het mogelijke effect,
dat werkgevers meer en meer hun toevlucht zullen zoeken in flexibele
arbeidsrelaties, teneinde de verplichting tot loondoorbetaling bij ziekte
zoveel mogelijk te kunnen ontwijken. Zij zouden dat betreuren in verband
met de doorgaans slechtere rechtspositie van de betrokken personen. Zij
vragen of er inzicht bestaat in de vraag in hoeverre daadwerkelijk een
toename van het aantal flexibele arbeidsverhoudingen zal optreden.

Of werkgevers daadwerkelijk zullen trachten de loondoorbetaling te
ontwijken via het afsluiten van zogenaamde flexibele arbeidsrelaties is
onbekend.

Voor zover zij dat zullen doen, is het zeer de vraag of zij via deze weg
het door hen beoogde resultaat zullen kunnen realiseren. Immers, in de
meeste gevallen zal er bij een zogenaamde flexibele arbeidsrelatie sprake
zijn van een arbeidsovereenkomst in de zin van het Burgerlijk Wetboek.
In die gevallen zal de verplichting tot loondoorbetaling gewoon gelden.

Ten slotte merken de leden van de Groen Links-fractie op dat zij vrezen
dat het gedeeltelijk afschaffen van de Ziektewet van nadelige invloed kan
zijn op de werksfeer. Ten gevolge van de zes wekenmaatregel waarbij de
werkgever aansprakelijk is voor de loondoorbetaling, zal een ziekmelding
niet langer als «uitlaatklep» fungeren.

Het kabinet wijst erop dat het nooit het doel van de Ziektewet kan zijn
geweest om in conflictsituaties een vangnet te bieden voor problemen in
de werksfeer die niet met feitelijke arbeidsongeschiktheid (ongeacht de
oorzaak) gepaard gaan. Dat de ZW (en de AAW/WAO) wel zo zijn
gebruikt, is èén van de oorzaken van de problemen waar wij nu voor
staan en die wij onder meer met dit wetsvoorstel trachten te vermin–
deren.

Overigens zal het kabinet wel in het onderhavige wetsvoorstel een
voorziening treffen die ertoe strekt dat in geval van een conflict tussen
werkgever en werknemer over het ziek zijn, de werknemer zich tot de
bedrijfsvereniging kan wenden met het verzoek ziekengeld uit te keren. In
paragraaf 3.1.1 zal op deze «second opinion» nader worden ingegaan.

De leden van de SGP-fractie hebben op een aantal punten nadere
vragen gesteld en opmerkingen gemaakt. Zo vragen deze leden of, met
de onderscheidene taken en verantwoordelijkheden van de bedrijfsarts
en de verzekeringsgeneeskundige, mogelijkerwijze dezelfde problematiek
kan ontstaan als thans tussen de GMD en de bedrijfsvereniging. Het
kabinet heeft deze vrees geenszins. De problemen die er bestaan tussen
bedrijfsvereniging en GMD vinden hun oorsprong in het feit dat de
uitvoering van de ZW en WAO/AAW niet in één hand is. Het kabinet wil
door opheffing van de GMD de bestaande problemen tot een oplossing
brengen. Dit betekent dat er nog één instantie is voor de uitvoering van
de ZW en de WAO/AAW. Het voorliggende wetsvoorstel brengt hierin
geen wijziging. De arbodienst heeft immers geen taak bij de uitvoering
van de Ziektewet en de AAW/WAO. Het betreft een instantie die de
werkgever ondersteunt bij onder meer het verzuimbeleid. De bedrijfsver–
eniging is dus de enige instantie die beslist over de toekenning van een
ZW-uitkering. Een goed functionerende arbodienst zal de claimbeoor–
delmg in veel gevallen aanzienlijk vergemakkelijken, maar de bedrijfsver–
eniging is daarvan niet (zoals wel van de GMD) afhankelijk. Het is ook
louter de bedrijfsvereniging die beslist of de werkgever een terug–
keerplan dient op te stellen ten behoeve van een zieke werknemer. De
bedrijfsvereniging heeft ook de instrumenten om de medewerking van
werkgever en werknemer af te dwingen.

Hierop wordt later in deze nota verder ingegaan.
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De leden van de SGP-fractie vragen of zich de situatie kan voordoen
dat de bedrijfsarts te gemakkelijk keurt en de bedrijfsvereniging dit te
klakkeloos volgt. De bedrijfsvereniging is, zoals gezegd, de enige
instantie die verantwoordelijk is voor de claimbeoordeling in het kader
van de Ziektewet. De bedrijfsvereniging zal zich hierbij uiteraard (mede)
baseren op informatie verkregen van de kant van de werkgever en zijn
arbodienst. De leden van de SGP-fractie trekken in hun vraagstelling een
vergelijking met het volgen van de GMD-«keuringen» door de bedrijfs–
verenigingen. Het kabinet wijst er op dat het daarbij de adviezen van de
GMD over de mate van arbeidsongeschiktheid in het kader van de
AAW/WAO betreft. Het voorliggende wetsvoorstel brengt geen wijziging
in de adviesprocedure rond de bepaling van de mate van arbeidsonge–
schiktheid.

De leden van de SGP-fractie vragen ten slotte of de bedrijfsvereni–
gingen voldoende verzekeringsgeneeskundigen hebben om voor iedere
zieke werknemer een zelfstandig onderzoek te doen. In § 3.1.1 zal het
kabinet nader ingaan op zijn veronderstelling dat niet voor iedere zieke
werknemer een zelfstandig onderzoek van de bedrijfsvereniging nodig zal
zijn. Overigens wijst het kabinet erop dat door invoering van de zes
wekenmaatregel een zeer groot deel van de ziektegevallen niet meer
door de bedrijfsverenigingen zal worden beoordeeld; 90% van de ziekte–
gevallen is immers binnen zes (drie) weken hersteld.

1.2 Wet Tav

De leden van de CDA-fractie willen nogmaals ingaan op de uitvoer–
baarheid van de combinatie van de zes weken-maatregel en het premie–
differentiatiesysteem. Zij vragen of het standpunt van het kabinet dat
premiedifferentiatie met name geschikt is voor het terugdringen van
langduriger verzuim impliceert dat dit instrument voor het kortdurend
verzuim niet zinvol was. Bovendien vragen zij of de premie die overblijft
na invoering van zes (drie) weken eigen risico nog voldoende is om te
differentiëren.

Het kabinet heeft niet willen aangeven dat premiedifferentiatie niet
zinvol zou zijn voor het kortdurend verzuim. Integendeel zelfs, de eerste
zes (drie) weken voor rekening van de werkgever kan gezien worden als
de meest vergaande vorm van premiedifferentiatie. Na de eigen risicope–
riode van zes (drie) weken zullen volgens het kabinet ook de verschillen
in het langerdurend verzuim tot uitdrukking moeten komen in de
ZW-premie. Daarvoor dient dan het premiedifferentiatiesysteem.

Zoals ook in de memorie van antwoord is aangegeven is de ZW-premie
in sommige sectoren (bijvoorbeeld de bouw) ook na invoering van de zes
(drie) wekenmaatregel behoorlijk hoog. In andere sectoren kan de
ZW-premie zo laag worden dat premiedifferentiatie zich noodzakelij–
kerwijs binnen beperkte grenzen beweegt. Dat laatste is voor het kabinet
echter geen reden om de hele maatregel ter discussie te stellen.

De leden van de fracties van CDA, D66 en SGP hebben een aantal
punten naar voren gebracht in relatie tot de WAGW. De leden van de
fractie van D66 stellen dat bedrijven die goede resultaten bereiken in het
kader van de WAGW zouden moeten worden ontslagen van de plicht om
een geldelijke bijdrage te betalen. Meer in het algemeen overwegen deze
leden hierbij dat bij een goede inzet van het WAGW– en arbo-instrumen–
tarium de bonus/malusregeling in principe overbodig is.

Het kabinet stelt vast dat de prikkel van de bonus/malusregeling niet
gemist kan worden met het oog op de doelstellingen van het volume–
beleid. De suggestie van de leden van de fractie van D66 om werkgevers
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die voldoen aan de WAGW vrij te stellen van een eventuele malus neemt
het kabinet niet over. Het is van belang om de doelstelling en het aangrij–
pingspunt van de verschillende regelingen niet met elkaar te verwarren.
De malus is er onder meer op gericht om, met het oog op de volumepro–
blematiek, te bevorderen dat een werkgever die wordt geconfronteerd
met een werknemer die dreigt uit te vallen zich zal inspannen om
betrokkene aan het werk te houden. Dit geldt evenzeer voor de eerste
werknemer die in de problemen dreigt te raken als voor de tiende. Een
goed arbeidsomstandigheden– en WAGW-beleid zal er zeker toe
bijdragen dat de mogelijkheden voor een werkgever om een malus te
voorkomen groter zijn dan wanneer dat beleid niet gevoerd zou worden.

De registratieplicht zal een extra stimulans vormen om bewust met het
WAGW-beleid om te gaan. Het is echter zeker niet de bedoeling dat
werkgevers aan een goede WAGW-score een excuus zouden kunnen
ontlenen om zich minder in te spannen bij nieuwe gevallen van dreigende
arbeidsongeschiktheid.

De leden van de fractie van het CDA vragen wanneer de registratie–
plicht in het kader van de WAGW in werking treedt. Naar verwachting zal
de algemene maatregel van bestuur waarin de reeds bestaande wette–
lijke verplichting nader wordt uitgewerkt, in september '93 in werking
kunnen treden.

Zowel de leden van de PvdA– als de VVD-fractie hebben gevraagd naar
de datum waarop de versnelde evaluatie van het bonus/malussysteem
(BMS) zal zijn uitgevoerd.

Bij de behandeling van het wetsvoorstel TBA is op 28 januari 1993
toegezegd, dat bekeken zou worden of de evaluatie van het bonus/
malussysteem versneld zou kunnen worden (Handelingen II, 1992/'93,
43, 3201). Naar aanleiding van deze toezegging is nagegaan welke
mogelijkheden van evaluatie van het bonus/malussysteem er op dit
moment al zijn. Geconcludeerd is dat deze mogelijkheden beperkt zijn.
Het bonus/malussysteem is pas kort van kracht terwijl de invordering van
de malussen pas sinds 1 maart 1993 plaats vindt. Het is dan ook nog
niet mogelijk om de feitelijke gevolgen voor de handhaving in het
arbeidsproces van arbeidsongeschikt geworden werknemers, de bedrijfs–
economische positie en het verzuim– en preventiebeleid van arbeidsorga–
nisaties en de arbeidsmarktpositie van bepaalde categorieën en de
doorwerking van deze direkte gevolgen op dit moment vast te stellen.
Daarom is besloten de evaluatie te beperken tot een beleidsmatige en
juridische beoordeling van situaties waarin een malus is opgelegd die
door werkgevers als onredelijk, onbillijk of in strijd met de bedoeling van
de regeling wordt beschouwd. Om deze beoordeling uit te kunnen voeren
zal een inventarisatie verricht worden van (typen van concrete) situaties
waarin een malus is opgelegd die door werkgevers als problematies
wordt ervaren. Het is de bedoeling, dat het rapport van deze inventari–
satie eind juli 1993 beschikbaar is.

Naar verwachting zal tezelfdertijd een rapport van de SVr beschikbaar
zijn van een onderzoek bij een steekproef van bedrijven waaraan een
malus is aangezegd of een bonus is toegekend. In dit onderzoek wordt
nagegaan in welke gevallen een malus is aangezegd of een bonus is
toegekend, wat de werkgever daarvan vindt en op welke wijze de
werkgever, naar zijn zeggen, daarop reageert of zal reageren.

Naar aanleiding van de vragen over het bonus/malussysteem het
volgende. Zoals eerder toegezegd, zal binnenkort een knelpunteninventa–
risatie van het BMS van start gaan. De informatie die mij tot nu toe heeft
bereikt over problemen die met name werkgevers hebben met het
systeem en de motie Gelderblom-Lankhout c.s. (kamerstukken I,
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1991-92, 22 228, nr. 130e) geven mij voldoende aanleiding om nu reeds
een aanpassing van het BMS voor te stellen. Vooruitlopend op de
uitkomsten van de knelpunteninventarisatie overweeg ik thans het
systeem te wijzigen. Zo stel ik mij bijvoorbeeld voor in een nota van
wijziging op het voorliggende wetsvoorstel, naast onder meer de
aanpassing voor wat betreft de «second opinion», twee wijzigingen op
het bonus/malussysteem op te nemen. Zowel Tweede als Eerste Kamer
hebben indringende vragen gesteld over kortdurende dienstverbanden in
relatie tot dit systeem. In de nota van wijziging zal een voorstel worden
gedaan het systeem dusdanig aan te passen dat een relatie wordt gelegd
tussen enerzijds het verschuldigd zijn van de geldelijke bijdrage en
anderzijds de duur van de dienstbetrekking van de werknemer vooraf–
gaand aan uitval wegens ziekte. Deze wijziging zorgt er onder meer voor
dat werkgevers met vakantiewerkers worden ontzien, vergeleken met de
bestaande situatie.

Bij het BMS staat centraal het behoud van arbeidsplaatsen voor
arbeidsongeschikten en herintreding van arbeidsongeschikten.
Overwogen wordt in de nota van wijziging tevens een aanpassing op te
nemen om mogelijke drempels tot indienstneming van (gedeeltelijk)
arbeidsongeschikten door werkgevers, te verlagen. Het kabinet acht de
arbeidsparticipatie van gedeeltelijk arbeidsgeschikten van zodanig beiang
dat het de mogelijke belemmeringen hierbij wil wegnemen.

Op zich genomen staat overigens geenszins vast dat gedeeltelijk
arbeidsgeschikte werknemers een grotere kans lopen (meer) arbeidson–
geschikt te worden. Daarom meen ik dat een regeling - analoog aan de
regeling in de wet TAV betreffende verhoging van het ziekengeld tot
100% van het dagloon - voorshands een ti jdel i jk karakter zou moeten
hebben, tot via de evaluatie het nut er van al of niet is vastgesteld.

1.3 Nadere aanbeveling van de Stichting van de Arbeid inzake
bestrijding van het ziekteverzuim

De leden van de fractie van de VVD stellen dat er bijzonder weinig
arbeidsvoorwaardelijke stimulansen in cao's zijn overeengekomen en dat
het erop lijkt dat de regering in dit verband door af te zien van het
zogenaamde «parapluwetje» bij de neus genomen is. Het kabinet kan
deze visie niet delen. Doel van de «parapluwet» was het scheppen van
een situatie waarin partijen bij de cao's opnieuw moesten onderhandelen
over maatregelen die het ziekteverzuim zouden terugdringen.

In november 1991 werd in de Stichting van de Arbeid een akkoord met
dezelfde doelstelling gesloten, waarbij door cao-partijen verschillende
middelen aanbevolen werden, waaronder de mogelijkheid tot «arbeids–
voorwaardelijke stimulansen».

Vastgesteld kan worden dat de maatregelen in verband met preventie
en bestrijding van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid in alle
cao-onderhandelingen de nodige aandacht krijgen - hiertoe zij verwezen
naar desbetreffende cao-rapportages van de DCA.

Het moge duidelijk zijn dat het in concreto gaat om het uiteindelijke
effect van het totaal aan afspraken en regelingen op dit gebied; en dat
arbeidsvoorwaardelijke prikkels in deze geen doel op zichzelf zijn. Medio
1993 zal - conform het Stichtingsakkoord van november 1991 –terzake
een nadere evaluatie plaatsvinden.
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2. SER-advies

2.1 Algemeen

In verband met de opmerkingen van de leden van VVD– en D66-fractie
inzake het avv-beleid zij verwezen naar het kabinetsstandpunt dat, zoals
eerder vermeld in antwoord op vragen van de Kamerleden Rosenmöller
en Brouwer, thans in voorbereiding is en dit voorjaar kan worden
verwacht.

2.2 Invoering bedrijfsgezondheidszorg

De leden van de CDA-fractie vragen waarop het kabinet zijn optimisme
baseert over een verhoging van de dekkingsgraad van bedrijven door
bedrijfsgezondheidsdiensten. Zij maken zich met name zorgen over de
kleinere bedrijven. Was de structuur van de bedrijfsverenigingen
momenteel niet de enige met 100% dekking over het land, zo vragen zij.
Tevens vragen zij in dit verband naar de controle-capaciteit van de
Arbeidsinspectie.

Het kabinet is zich niet bewust van optimisme in deze blijk te hebben
gegeven. In de memorie van antwoord is geconstateerd dat de groei
afneemt en dat daarom andere middelen nodig zijn dan vrijwillige
afspraken. In het wetsvoorstel «Wijziging Arbowet» is mede daarom de
verplichting opgenomen voor iedere werkgever om een basispakket,
waaronder een zeker deel bedrijfsgezondheidszorg, af te nemen bij een
arbodienst Zeker is daarvoor de capaciteit van de huidige instellingen
voor bedrijfsgezondheidszorg onvoldoende. Er wordt echter op gerekend
dat een aantal bedrijven hun eigen «arbo-afdelingen» tot arbodienst gaat
omvormen en dat door invoering van de zes/(drie) wekenmaatregel
medische capaciteit bij de bedrijfsverenigingen vrijkomt. Overigens is het
uiteraard niet zo dat die medische capaciteit van de bedrijfsverenigingen
in zijn geheel vergeleken kan worden met capaciteit die nodig is voor de
bedrijfsgezondheidszorg. Weliswaar zijn de meeste bedrijfsverenigingen
hun vanouds vooral verzekeringsgeneeskundige capaciteit meer bedrijfs–
gericht en adviserend over preventie gaan inzetten, maar dat is lang niet
algemeen. De beide wetsvoorstellen tezamen geven dit proces een
versnelling die naar verwachting zal resulteren in voldoende capaciteit en
volledige dekking.

De leden van de PvdA-fractie stellen in deze paragraaf een aantal
vragen over de arbodienstverlening, die nauw samenhangen met het
wetsvoorstel Wijziging Arbowet, en die daarom in de nota naar
aanleidmg van het eindverslag bij dat wetsvoorstel zijn beantwoord. De
vragen betreffende de capaciteit zijn aldaar beantwoord in paragraaf 4.3;
de vragen betreffende de onafhankelijkheid van de arbodienst en de
opstelling van bedrijfsartsen in paragraaf 3. Dit geldt ook voor de vragen
van de leden van de D66-fractie betreffende de gedetailleerdheid van de
regelgeving en de EG-richtlijn. Deze zijn beantwoord in paragraaf 2.

De vragen van de leden van de PvdA-fractie die betrekking hebben op
de verhouding tussen claimbeoordeling en begeleiding komen aan de
orde in paragraaf 3.1.1 van deze nota.

2.3 Terugkeerrecht

De leden van de PvdA-fractie vragen zich af hoe de maatregelen die
het kabinet voorstelt teneinde de vrijwel automatische koppeling tussen
langdurige arbeidsongeschiktheid en ontslag te doorbreken, zullen
worden beïnvloed door bijvoorbeeld veranderingen in de (preventieve)
ontslagtoets.
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Het kabinet is van mening dat de beleidsvoornemens ter zake van de
preventieve ontslagtoets, zoals deze aan de Kamer ter discussie zijn
voorgelegd, zeer wel verenigbaar zijn met het voorliggende wetsvoorstel.
Bedoelde beleidsvoornemens houden in, dat het ontslag van gedeeltelijk
arbeidsongeschikte werknemers wel aan een preventieve toets onder–
worpen zal blijven. In de visie van het kabinet zal de rechtspositie van de
arbeidsongeschikte werknemer bij ontslag geen wijziging ondergaan. De
maatregelen, die het kabinet in het kader van dit wetsvoorstel wil treffen,
zullen niet beïnvloed worden door het mogelijk laten vervallen van de
preventieve ontslagtoets voor andere categorieën werknemers.

3. Concrete maatregelen

3.1 Vergroting financiële betrokkenheid van de individuele
werkgever

3.1.1 De eerste drie of zes weken verzuim ten laste van de werkgever

De leden van de CDA-fractie vragen zich af of de verantwoordelijk–
heidsverdeling ten aanzien van de sociaal-medische begeleidmg niet
duidelijker zou kunnen worden geregeld, waarbij verdeling over meerdere
gevalsbehandelende partijen zo veel mogelijk voorkomen zou moeten
worden. Een totale geïntegreerde gevalsbehandeling blijft bij deze leden
voorop staan.

De leden van de CDA-fractie vragen het kabinet naar een nadrukkelijke
reactie op een voorstel vanuit het veld, waarbij gedurende de «eigen
risicoperiode» de werkgever, bijgestaan door zijn deskundige dienst,
financieel en beleidsmatig verantwoordelijk is.

De bedrijfsvereniging mag ook als deskundige dienst optreden. Na de
«eigen risicoperiode» is de bedrijfsvereniging verantwoordelijk voor de
sociaal-medische begeleiding.

Voor zover het de periode na de eerste zes weken betreft, meent het
kabinet dat dit model geen recht doet aan de verantwoordelijkheid van
de werkgever voor zijn beleid en de voorgestane scheiding tussen
publieke en private taken. Uitgangspunt bij het voorliggende
wetsvoorstel en het voorstel Wijziging Arbowet is immers dat de
werkgever primair verantwoordelijk is voor preventie van verzuim en
hervatting binnen zijn bedrijf. Uit dien hoofde is hij ook verantwoordelijk
voor de verzuimbegeleiding, ook na afloop van de eerste drie of zes
weken verzuim.

Indien het door de leden van de CDA-fractie geschetste model zou
worden gevolgd zou aan deze verantwoordelijkheid van de werkgever
afbreuk worden gedaan en zou de bedrijfsvereniging verantwoordelijk
gesteld worden voor een taak, te weten de verzuimbegeleiding, die niet
past in het door het kabinet nagestreefde model van verdeling van
publieke en private verantwoordelijkheden. Er zou dan sprake zijn van
vermenging van publieke en private taken. In de visie van het kabinet is
verzuimbegeleiding een taak die behoort bij het managen van een bedrijf
en alleen optimaal kan plaatsvinden door de werkgever die immers het
beste van de specifieke situatie in het bedrijf op de hoogte is en ook de
enige is die het ondernemingsbeleid kan vaststellen en wijzigen. De
bedrijfsvereniging beschikt in veel mindere mate over het specifieke
inzicht in het bedrijf en heeft zeker geen mogelijkheden om de organi–
satie van het bedrijfsbeleid te veranderen.

Het andere aspect, de bedrijfsvereniging als arbodienst laten optreden,
laat volgens het kabinet te veel de mogelijkheid van vermenging van
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private en publieke taken en gelden open. Immers, de bedrijfsvereniging
combineert in dat geval de publieke verantwoordelijkheid van de verze–
keraar met de private taken van de werkgever/arbodienst.

De leden van de PvdA-fractie kunnen in het algemeen instemmen met
de opvatting dat een vermenging van private en publieke taken bij de
bedrijfsverenigingen moet worden voorkomen, alsook een vermenging
van private en collectieve financiële stromen.

Zij constateren dat na afloop van de eerste zes (drie) weken de zieke
werknemer hoe dan ook te maken krijgt met twee loketten. De
werkgever/arbodienst blijft immers aansprakelijk voor de begeleiding,
terwijl de bedrijfsvereniging de claimbeoordeling voor haar rekening
neemt. Hoewel deze taken en verantwoordelijkheden zich op papier goed
laten onderscheiden, menen de leden van de PvdA-fractie dat zij in de
praktijk een grote samenhang vertonen. De leden van de PvdA-fractie
vragen of en hoe deze met elkaar samenhangende taken gereguleerd
kunnen worden. Ook de leden van de fractie van de SGP hebben vragen
over de praktische uitvoering van de voorgestelde sociaal-medische
begeleiding.

Hieronder wordt, aan de hand van een schets van een praktijkvoor–
beeld, de beoogde verantwoordelijkheidsverdeling tussen bedrijfsver–
eniging en werkgever/arbodienst toegelicht.

Een werknemer voelt zich wegens ziekte niet in staat zijn arbeid te
verrichten. Hij deelt dat zijn werkgever mede, die dit op zijn beurt
terstond meldt aan de arbodienst en aan de bedrijfsvereniging. De
arbodienst ondersteunt de werkgever bij de verzuimbegeleiding
gedurende de eerste zes weken van ziekte. De werkgever onderhoudt
contact en verricht de controle in het kader van zijn managementtaak en
kan met de arbodienst afspreken dat deze mede controletaken vericht.
De arbodienst verricht de medische beoordelingen die nodig zijn om vast
te stellen of er ongeschiktheid voor het verrichten van de (eigen) arbeid
bestaat wegens ziekte en adviseert de werknemer en werkgever inzake
werkhervatting. Van die werkzaamheden doet de arbodienst mededeling
aan de werkgever. De werkgever bepaalt op basis van deze informatie en
andere gegevens, bijvoorbeeld eigen controle, of hij (een deel van) het
loon zal doorbetalen. Is de werkgever van mening dat er geen sprake is
van ziekte, dan betaalt de werkgever geen loon. De werknemer zal zich in
dat geval wenden tot de burgerlijke rechter of hij vraagt een zogenaamde
second opinion bij de bedrijfsvereniging.

Indien de werknemer binnen de periode van zes (drie) weken zijn werk
hervat, dan doet de werkgever hiervan - wederom terstond - mededeling
aan de arbodienst en aan de bedrijfsvereniging. Heeft de bedrijfsver–
eniging een dergelijke hersteldmelding niet ontvangen nadat er een
tijdvak van zes weken is verstreken sinds de ziekmelding, dan zal de
bedrijfsvereniging zich een zelfstandig oordeel moet vormen over de
vraag of de werknemer terecht een claim op ziekengeld legt. De basis
voor dit oordeel is de informatie die de werkgever/arbodienst vlak voor
het verstrijken van het tijdvak van zes weken verstrekt heeft aan de
bedrijfsvereniging. Is die informatie naar de mening van de bedrijfsver–
eniging toereikend, dan kan de bedrijfsvereniging besluiten - zonder
nader, eigen onderzoek - ziekengeld uit te keren. Is die informatie
volgens de bedrijfsvereniging niet toereikend dan zal de werknemer door
de bedrijfsvereniging worden opgeroepen en zal er dus een (genees–
kundig) onderzoek door de bedrijfsvereniging plaatsvinden. Op deze
plaats zij er overigens op gewezen dat nog bij nota van wijziging zal
worden voorgesteld dat de hersteldmelding (binnen zes/drie weken) bij
de bedrijfsvereniging verplicht is.
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Het zal duidelijk zijn dat de informatie die de werkgever/arbodienst aan
het einde van de zesweekse periode aan de bedrijfsvereniging verstrekt,
van veel belang is. Feitelijk is er sprake van een dossier, waarin alle
relevante gegevens zijn opgenomen. Onder dossier moet zeker niet een
lijvig boekwerk worden verstaan. Het gaat er om dat een verslag van de
relevante activiteiten van werkgever/arbodienst ten opzichte van de
werknemer is opgenomen. Wat relevant is, is afhankelijk van het
concrete individuele geval. Het dossier zal - tenzij het evident is dat dit
niet aan de orde behoeft te zijn - te allen tijde gegevens bevatten over
de inspanningen van de werkgever en de arbodienst tijdens de eerste zes
weken. Bij de inspanningen van de arbodienst kan bijvoorbeeld gedacht
worden aan conclusies van geneeskundige onderzoeken, conclusies van
met de werknemer, werkgever of behandelende sector of andere in het
concrete geval van belang zijnde personen of instanties gevoerde
gesprekken. In het ene geval zal de informatie gelet op de ziekteperiode
en de concrete inspanningen veel uitgebreider zijn dan in het andere
geval.

Op basis van deze informatie zal de bedrijfsvereniging ook beoordelen
of de werkgever en de arbodienst hun taken in de eerste zes weken op
adequate wijze hebben verricht.

Komt de bedrijfsvereniging tot het oordeel dat dit niet het geval is
geweest (stel dat de werkgever of de arbodienst helemaal niets heeft
gedaan) dan heeft de bedrijfsvereniging de mogelijkheid het na de eerste
zes weken van ziekte uit te betalen ziekengeld te verhalen op de
werkgever. De werkgever kan tegen een dergelijk besluit in beroep gaan
bij de administratieve kamer van de rechtbank.

Ook na zes weken ziekte is verzuimbegeleiding een taak van de
werkgever, waarvoor hij zich laat ondersteunen door een arbodienst,
totdat deze van mening is dat hervatting bij de eigen werkgever niet
meer mogelijk is. Dit oordeel wordt uiteraard door de bedrijfsvereniging
getoetst. Van het moment af dat dit laatste het geval is, wordt de
verzuimbegeleiding overgenomen door de bedrijfsvereniging. Ingevolge
artikel XII, onderdeel P, van het voorliggende wetsvoorstel zal de
bedrijfsvereniging uiterlijk de zesde maand na aanvang van de arbeidson–
geschiktheid dit moeten melden aan de GMD. Deze zesde maands–
melding staat onder meer in het teken van het benutten van herplaat–
singsmogelijkheden bij een eventuele nieuwe werkgever. Het gaat er dan
om in een vroeg stadium de arbeidsmogelijkheden van de arbeidsonge–
schikte in kaart te brengen en de mogelijkheden tot hervatting, eventueel
met behulp van AAW-voorzieningen, te bezien.

De vraag is gerezen hoe de reiatie is tussen de verzuimbegeleiding na
zes weken door de arbodienst en de taken die de bedrijfsvereniging heeft
in het kader van de ZW en de WAO/AAW. Vaststaat dat zowel de
arbodienst als de bedrijfsvereniging moeten beoordelen of de werknemer
weer in staat moet worden geacht zijn werk te hervatten.

Voor zover mogelijk zal de bedrijfsvereniging daarbij gebruik kunnen
maken van de inspanningen van de arbodienst.

Het mag echter geenszins zo zijn dat de bedrijfsvereniging zonder
meer afgaat op het oordeel van de arbodienst. In ieder individueel geval
moet de bedrijfsvereniging tot een eigen oordeel komen. Dit betekent
niet dat in ieder individueel geval een (geneeskundig) onderzoek door de
bedrijfsvereniging moet plaatsvinden. In geval van twijfel bij de bedrijfs–
vereniging zal dit echter zeker wel moeten gebeuren.

Het kabinet verwacht dat het als regel zo zal zijn dat de arbodienst en
de bedrijfsvereniging hetzelfde oordeel zullen hebben over de vraag of
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de arbeid kan worden hervat. Is de bedrijfsvereniging van mening
(anders dan de arbodienst) dat het werk kan worden hervat, dan vindt
geen betaling van ziekengeld meer plaats. De werknemer kan tegen een
dergelijke beslissing op de gebruikelijke wijze in beroep gaan.

Naast het beoordelen van de arbeidsgeschiktheid is een belangrijk
facet het - in wezen continu - bezien van de mogelijkheid om met speci–
fieke instrumenten te komen tot zo snel mogelijkfi werkhervatting. Het
kan daarbij bijvoorbeeld gaan om werkvoorzieningen als bedoeld in
artikel 57a van de AAW, om werkplekaanpassingen als bedoeld in artikel
6 van de WAGW maar ook om toepassing van artikel 30 van de
Ziektewet of het opstellen van een terugkeerplan. Het zal duidelijk zijn
dat ook hier zowel de werkgever/arbodienst als de bedrijfsvereniging
actief moeten zijn: de deskundige dienst behoort als eerste te zien of er
een specifiek instrument moet worden ingezet. Gaat het om het opstellen
van een terugkeerplan of om de inzet van andere instrumenten dan zal in
de regel de arbodienst hierover advies uitbrengen aan de bedrijfsver–
eniging.

De bedrijfsvereniging beoordeelt de inspannmgen van de
werkgever/arbodienst en treedt zo nodig sanctionerend op. Richting
werkgever als zij van mening is dat de werkgever in gebreke is (ten
onrechte is er bijvoorbeeld geen terugkeerplan opgesteld), richting
werknemer als zij vindt dat de werknemer niet of niet voldoende
meewerkt (ten onrechte weigert de werknemer bijvoorbeeld om een
andere functie te aanvaarden, artikel 30 ZW). Zodra vastgesteld is dat
voor een werknemer hervatting bij de eigen werkgever niet aan de orde
is, gaan bedrijfsvereniging/GMD, op basis van het inmiddels gevormde
dossier, samen met betrokkene aan het werk om elders een gepaste
plaats voor hem of haar te zoeken.

Het kabinet verwacht met de hierboven uiteengezette schets van de
gang van zaken in de praktijk, de nog resterende vragen hierover te
hebben beantwoord.

De leden van de PvdA-fractie vragen de mening van het kabinet inzake
het totstandkomen van arbodiensten die nauw gelieerd zijn aan bedrijfs–
verenigingen.

Het kabinet constateert dat sinds enige tijd vanuit bedrijfsverenigingen
en administratiekantoren van bedrijfsverenigingen initiatieven worden
ontplooid om, al dan niet als afzonderlijke rechtspersoon, zich met
commerciële dienstverlening op de markt te begeven. De pakketten die
worden aangeboden variëren van alleen arbo-achtige dienstverlening tot
gecombineerde paketten waarin zowel aanvullende verzekeringen,
primaire bedrijfsverenigingstaken (bv. claimbeoordeling) als arbo-rente–
gratie– en bemiddelingstaken zitten. Daarnaast zijn ook «mengvormen»
(bepaalde faciliteiten bijv. administratie of personeel van bedrijfsvereni–
gingen te gebruiken of in te huren door aan de bedrijfsvereniging
gelieerde, aparte, commerciële rechtspersoon) in ontwikkeling. Het
kabinet hecht er aan zijn standpunt met betrekking tot deze ontwikkeling
uiteen te zetten.

De in het voorliggende wetsvoorstel en het wetsvoorstel Wijziging
Arbowet voorgenomen sociaal-medische begeleiding heeft betrekking op
de taakverdeling tussen werkgever en bedrijfsvereniging en de daaraan
mede ten grondslag liggende scheiding tussen private en publieke taken
en middelen. De werkgever/arbodienst heeft onder meer tot taak om
verzuimbeleid te voeren. De bedrijfsvereniging beoordeelt of de
werkgever/arbodienst zijn begeleidingstaken goed verricht. Het zal
duidelijk zijn dat beide taken niet binnen één organisatie mogen samen
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komen. In dat geval zou het immers 20 zijn dat het ene deel van de
organisatie een oordeel geeft over het andere deel van de organisatie.
Verder heeft de bedrijfsvereniging tot taak te beoordelen of ziekengeld
moet worden uitgekeerd (claimbeoordeling).

Het kabinet benadrukt dat claimbeoordeling een zelfstandige verant–
woordelijkheid is van de bedrijfsvereniging, die niet overdraagbaar is.

Het bovenstaande geeft in de visie van het kabinet de scheiding tussen
publieke (sociale-verzekeringstaken) en private (werkgevers/arbotaken)
aan. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat publieke en private taken
en middelen worden vermengd. Dit geldt evenzeer voor de bedrijfsver–
eniging die niet zelf arbotaken mag verrichten als voor de arbodienst aan
wie niet tevens de taken van de bedrijfsvereniging mogen worden uitbe–
steed. Een dergelijke vermenging van verantwoordelijkheden heeft tot
gevolg dat het aanspreken op de specifieke verantwoordelijkheid
onmogelijk is. Bovendien wil het kabinet voorkomen dat collectieve
middelen direct of indirect worden aangewend voor private taken. Om de
gescheiden verantwoordelijkheden - waarbij de bedrijfsvereniging
feitelijk het werk van de werkgever/arbodienst beoordeelt en daarvoor
dus geheel onafhankelijk moet zijn - duidelijk te houden, moeten het
strikt gescheiden organisaties zijn, zowel bestuurlijk, wat financiering
betreft en wat personeel betreft. Bijvoorbeeld dubbelfuncties (bestuurlijk
of in die zin dat een arts deels bij een arbodienst werkt en deels bij een
bedrijfsvereniging, waar hij zijn eigen werk zou moeten beoordelen)
behoren in de voorziene structuur dus niet tot de mogelijkheden.

Ook is een betrokkenheid van bedrijfsverenigingen, in de zin van het
o.m. door de bedrijfsvereniging verrichten van aparte administratie,
ondersteuning of werkzaamheden op het terrein van arbo-taken is in de
visie van het kabinet niet geoorloofd.

Daarnaast moet er op worden toegezien dat bedrijfsverenigingen aan
alle arbodiensten, van welke oorsprong ook, op gelijke voet en onder
gelijke voorwaarden, informatie verstrekken.

Voor de vraag welke activiteiten de uitvoeringsorganen kunnen
verrichten is uiteraard van belang wat ten aanzien van hun wettelijke
taakstelling is bepaald. Het kabinet wijst er op dat ten aanzien van
administratiekantoren in artikel 23b, vierde lid, van de OSV is bepaald
dat voor het verrichten van de administratie van zogenaamde andere
sociale voorzieningen (waaronder wordt verstaan: niet sociale verzeke–
rings-activiteiten die in een collectief belang van werkgevers en
werknemers voorzien en verband houden met een arbeidsverhouding)
goedkeuring van de Minister is vereist. De Minister zal naar verwachting
in voorkomende gevallen waarbij sprake is van een vermenging van
private en publieke taken en verantwoordelijkheden (bijvoorbeeld
wanneer rechtspersonen waarin arbo-activiteiten zijn ondergebracht
administratie-opdrachten geven aan GAK of GUO), dergelijke verzoeken
door administratiekantoren om die activiteiten te verrichten dan ook niet
honoreren. Ten aanzien van het verrichten van de administratie van
andere sociale voorzieningen door bedrijfsverenigingen moet de SVr een
oordeel geven. Het kabinet gaat er van uit dat de SVr in zijn beoordeling
van de initiatieven dezelfde lijn volgt als de Minister in zijn beoordeling
van de activiteiten van administratiekantoren.

Het hierboven uiteengezette kader geldt uiteraard in de situatie dat de
wetsvoorstellen zijn ingevoerd. Met betrekking tot de initiatieven die in
de overgangssituatie al concrete veranderingen in de huidige werkwijze
en taken van bedrijfsverenigingen en administratie-kantoren van bedrijfs–
verenigingen impliceren, merkt het kabinet met nadruk op dat voorzover
hierdoor de eigenlijke taken van de bedrijfsvereniging in het gedrang
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komen en de oprichting van de nieuwe arbodiensten mede gefinancierd
wordt uit collectieve middelen en hiervoor het (administratieve) apparaat
van de bedrijfsvereniging wordt gebruikt, dit in strijd is met de huidige
wetgeving en de uitgangspunten die aan de nieuwe wetsvoorstellen ten
grondslag liggen.

Het kabinet beoogt met het bovenstaande duidelijkheid te geven over
de ontwikkelingen bij de uitvoeringsorganen. Het kabinet beoogt uitdruk–
kelijk niet om een oordeel te vellen over de afzonderlijke ontwikkelingen
die zich in de uitvoering voordoen. In de eerste plaats doet het kabinet
dit niet omdat de status van de ontwikkelingen c.q. experimenten niet
altijd duidelijk is, vele ontwikkelingen zijn nog experimenten, vele zaken
zijn nog «in studie». Maar bovenal acht het kabinet het de taak van de
Toezichtkamer van de SVr om in deze fase de initiatieven te volgen, te
beoordelen en maatregelen te nemen.

De leden van een aantal fracties hebben vragen gesteld en opmer–
kingen gemaakt over de voorgestelde verbetering van de rechtspositie
van de werknemer, de zogenaamde «second opinion».

In de memorie van antwoord met betrekking tot het onderhavige
wetsvoorstel was door het kabinet toegezegd een regeling in het
wetsvoorstel op te nemen die ertoe strekt dat de zieke werknemer in de
eerste zes(drie) weken periode, in geval van een conflict met de
werkgever over het ziek zijn, een «second opinion» kan vragen bij de
bedrijfsvereniging. De werknemer zou dan het oordeel van de bedrijfs–
vereniging als attest kunnen gebruiken bij het, via een civiele procedure,
aanspreken van de werkgever tot loondoorbetaling.

De leden van de meeste fracties achten het een goede zaak dat de
rechtspositie van de zieke werknemer gedurende de eerste zes (drie)
weken wordt verbeterd, maar zijn van mening dat het onbevredigend
blijft dat de werknemer bij een dergelijk conflict met de werkgever
gedurende een bepaalde periode zonder inkomen zit.

Teneinde voor dit, ook door het kabinet onderkende, probleem een
oplossing te vinden, heeft het kabinet besloten een voorziening te treffen
op grond waarvan de werknemer, in geval van een conflict over het ziek
zijn met de werkgever dat erin resulteert dat de werkgever zijn loondoor–
betalingsverplichting niet nakomt, zich met een verzoek om uitkering tot
de bedrijfsvereniging kan wenden.

Indien de bedrijfsvereniging meent dat betrokkene wel ziek is en
beslist dat tot uitkering moet worden overgegaan (dus de loondoorbeta–
lingsverplichting als het ware «overneemt» van de werkgever), zal deze
uitkering kunnen worden verhaald op de werkgever.

Het ligt voorts vanuit de thans gekozen benadering voor de hand dat
de bedrijfsvereniging met betrekking tot de werknemer aan wie in
afwijking van de hoofdregel ziekengeld wordt uitgekeerd, ook de contro–
letaken kan uitvoeren. De kosten die voortvloeien uit het verrichten van
deze taken moeten in rekening worden gebracht bij de werkgever tot wie
de werknemer in dienstbetrekking staat.

Het kabinet verwacht dat de thans voorgestelde constructie, die in een
nota van wijziging bij het onderhavige wetsvoorstel zal worden
opgenomen, tegemoet komt aan de wensen van de leden van de meeste
fracties.

Door de leden van een aantal fracties is nog gevraagd om een second
opinion voor de werkgever.

Het kabinet zal deze second opinion voor de werkgei/er meenemen in
de nota van wijziging. Deze nota van wijziging zal overigens, zoals
gezegd, ook een wijziging van het bonus/malussysteem bevatten, en
tevens een (technische) aanpassing van het overgangsrecht en enige
wijzigingen naar aanleiding van het overleg dat met de uitvoeringsorgani–
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saties heeft plaatsgevonden in aansluiting op de brief van de Federatie
van Bedrijfsverenigingen van 10 februari 1993, die ook aan u in afschrift
is gestuurd

De thans voorgestelde constructie laat overigens onverlet dat de
werknemer, die meent dat ten onrechte geen loon wordt doorbetaald,
een civiele procedure tegen de werkgever kan instellen.

In antwoord op een vraag van de leden van de SGP-fractie deelt het
kabinet mee dat het op dit moment nog niet kan inschatten wat voor
praktische gevolgen de second opinion heeft voor de werkdruk bij de
bedrijfsvereniging. Het kabinet veronderstelt dat alleen in uitzonderings–
situaties een dergelijke voorziening aan de orde zal komen. Teneinde te
voorkomen dat de «second opinion» zonder enige drempel als automa–
tische «tweede voorziening» wordt gebruikt zal in de nieuwe bepaling op
dit punt worden opgenomen dat indien de bedrijfsvereniging de
«second-opinion vrager» in het ongelijk stelt, deze wordt verplicht de
daarmee samenhangende kosten te betalen.

De leden van de fractie van Groen Links hebben, tegen de achtergrond
van de rechtspositie van de werknemer, voorts nog vragen over het
begnp «zijn arbeid».

Het begrip «zijn arbeid» in artikel 1638e BW heeft betrekking op de
overeengekomen arbeid. De invulling van dit begrip is afhankelijk van de
afspraken die de werkgever met de werknemer hierover gemaakt heeft.
Het begrip «zijn arbeid» kan afgeleid worden uit de schriftelijke arbeids–
overeenkomst, die een ruime of een zeer gedetailleerde omschrijving van
de werkzaamheden kan bevatten. Indien de inhoud van de te verrichten
werkzaamheden niet schrïftelijk is vastgelegd kan de inhoud van het
begrip «zijn arbeid» bepaald worden door mondelinge afspraken over de
arbeid die door de werknemer verricht zal worden, danwel door de
werkzaamheden die de werknemer gewoonlijk verricht. Thans is in de
Tweede Kamer in behandeling wetsvoorstel 22 810. Dit wetsvoorstel
verplicht de werkgever de werknemer te informeren over de voorwaarden
die op zijn arbeidsovereenkomst of arbeidsverhouding van toepassing
zijn. De werkgever wordt o.a. verplicht de werknemer schriftelijk te infor–
meren over zijn functie of de aard van zijn werkzaamheden. Zodra deze
wet in werking is getreden zullen de meeste werknemers schriftelijk
geïnformeerd zijn over hun arbeid.

De leden van de CDA-fractie, de VVD-fractie en D66-fractie hebben
opnieuw aandacht gevraagd voor de positie van chronisch zieken. Met
name de mogelijke gevolgen van de genomen en de voorgestelde
maatregelen (zoals de eerste drie tot zes weken ziekte die voor rekening
van de werkgever komen en de bonus/malusregeling) voor de arbeids–
marktpositie van deze groep baart de leden zorgen. Gevreesd wordt dat
door scherpere medische selectie werkgevers vermeende slechte risico's
zullen proberen te mijden.

Voorop dient gesteld te worden dat het totaal aan maatregelen er juist
op gericht is werkgevers te stimuleren werknemers, met ondermeer een
chronische ziekte, aan het werk te houden en in dienst te nemen. Dit
dient in het oog gehouden te worden als er gesproken wordt over
eventuele nadelige bijwerkingen van de maatregelen ten aanzien van de
arbeidsmarktpositie van deze groep. Zoals reeds in § 1.1 werd aange–
geven, merkt het kabinet op dat ten aanzien van het onderzoek naar de
praktijk van de aanstellingskeuringen, de eerste voorzichtige resultaten
geen aanleiding tot grote ongerustheid geven, aangezien er niet méér
aanstellingskeuringen worden uitgevoerd dan in 1987/1988. Er kunnen
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echter nog geen vergaande conclusies uit getrokken worden. De overige
onderzoeksresultaten moeten nog geanalyseerd worden. De uiteindelijke
resultaten zullen pas in de loop van dit voorjaar aan de Eerste en Tweede
Kamer aangeboden kunnen worden. Het kabinet heeft een standpuntbe–
paling ten aanzien van de aanstellingskeuringen toegezegd

De resultaten van een KNOV-enquête en door de verschillende kamer–
fracties, de Nationale Commissie Chronisch Zieken en verschillende
andere geuite verwachtingen (hoe terecht ze wellicht ook zullen blijken te
zijn) vormen onvoldoende basis om op dit moment concrete maatregelen
te nemen.

Als er al maatregelen overwogen zouden worden, dan zouden deze
hoogstwaarschijnlijk zeer globaal zijn, of hun doel missen, omdat nog
onbekend is of en welke concrete knelpunten zich in de praktijk zullen
voordoen.

Het kabinet zal derhalve vasthouden aan de lijn waarin door middel van
periodiek onderzoek en contacten met betrokken organisaties, zoals de
Nationale Commissie Chronisch Zieken, de ontwikkelingen in de praktijk
zullen worden gevolgd. Waar ongewenste ontwikkelingen gesignaleerd
worden zal, in overleg met bedoelde organisaties, onderzocht worden of
en welke doeltreffende maatregelen genomen moeten worden.

Dit betekent niet, zoals de leden van de CDA-fractie aangeven, dat in
een te late fase rekening gehouden wordt met de groep van chronisch
zieken. Het maakt het juist mogelijk om, als het nodig is, effectief op te
kunnen treden.

In antwoord op de vraag van de leden van de CDA-fractie, of het
onderhavige wetsvoorstel niet het risico vergroot dat aanstellingskeu–
ringen belemmerend werken voor chronisch zieken, wordt verwezen naar
de hier beschreven beleidslijn. Als er aanwijzingen zijn dat de aanstel–
lingskeuringen in dit kader oneigenlijk worden gebruikt, zal gezocht
worden naar doeltreffende maatregelen. Ook wordt er op gewezen dat
het kabinet heeft aangekondigd, in de loop van 1993, een standpunt in te
nemen over het gebruik van voorspellend medisch onderzoek bij
keuringen, mede naar aanleiding van een door het RIVM uitgevoerd
onderzoek naar het gebruik en de voorspellende waarde van
medisch-diagnostisch onderzoek bij keuringen. Dit rapport en het daarop
geformuleerde kabinetsstandpunt kan een bijdrage leveren aan het op
juiste waarde schatten van het gebruik van voorspellend medisch
onderzoek bij aanstellingskeuringen.

Op de vraag van de leden van de D66-fractie, of overwogen is de
Nationale Commissie Chronisch Zieken advies te vragen over deze
problematiek, luidt het antwoord positief. De Nationale Commissie
Chronisch Zieken heeft een aantal adviezen uitgebracht, ondermeer over
voorliggend wetsvoorstel. Op dit moment wordt de mogelijkheid bestu–
deerd om de Commissie over een aantal aspecten nader advies te
vragen.

Met bovenstaande uiteenzetting wordt, naar verwachting, aan de, door
de leden van de VVD-fractie geuite, wens voldaan om meer uitgebreid op
de problemen voor chronisch zieken in te gaan. Ten aanzien van het
wervings– en selectieproces wordt nog verwezen naar het kabinets–
standpunt inzake werving en selectie, dat de Tweede Kamer onfangs ter
behandeling is aangeboden (kamerstukken II, 1992-1993, 23 020, nr. 1).

Met betrekking tot de mededeling van het kabinet dat bij de advies–
aanvrage inzake uitbreiding van het regresrecht naar de volksverzeke–
ringen ook een eventueel zelfstandig verhaalsrecht voor werkgevers aan
de orde zal komen, vragen de leden van de fractie van de WD of zij
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daaruit mochten afleiden dat de regering de invoering van een regres–
recht voor werkgevers in beginsel positief benaderde.

De opvatting van het kabinet terzake is zeker niet bij voorbaat negatief.
Het lijkt goed verdedigbaar dat zij voor dat deel dan ook een verhaals–
recht krijgen, dit te meer daar de overheidswerkgever zelf wel een
regresrecht heeft. Op welke wijze een dergelijk verhaalsrecht echter
vorm zou moeten krijgen en in hoeverre het praktisch uitvoerbaar is, valt
thans nog niet te overzien. Derhalve lijkt het gewenst eerst het resultaat
van de adviesronde af te wachten, alvorens met harde uitspraken over de
wenselijkheid van een regresrecht voor werkgevers te komen.

De leden van de D66-fractie bepleiten zeer goede afspraken over de
overgang van de gevalsbehandeling en een heldere gecoördineerde
aanpak gericht op arbeidsbemiddeling en reïntegratie. Het kabinet onder–
schrijft dit. Het kabinet kan deze leden echter niet volgen wat betreft de
geringe fiducie in de toekomstige rol van de RBA's. De leden van de
fractie van D66 constateren dat reïntegratie (van gedeeltelijk arbeidsge–
schikten, zo interpreteert het kabinet de inbreng van deze leden) bij de
arbeidsvoorzieningsorganisatie geen prioriteit is. Het kabinet wijst erop
dat het op dit moment geen prioriteit kan zijn, omdat in de huidige
verhoudingen het de GMD is, die - zij het niet bij uitsluiting van de
arbeidsbureaus die deze service aan moeten bieden - is belast met de
arbeidsbemiddelingstaak ten aanzien van gedeeltelijk arbeidsgeschikten.
De CBA/FBV-experimenten, gericht op reïntegratie, die in mei 1993 van
start gaan, zijn juist bedoeld om te bezien aan welke voorwaarden moet
worden voldaan om de arbeidsvoorzieningsorganisatie in de toekomst
een geslaagde invulling te doen geven aan de nieuwe verantwoorde–
lijkheid voor de bemiddeling van gedeeltelijk arbeidsgeschikte
werknemers.

De leden van de PvdA-fractie geven het kabinet in overweging om het
kwaliteitstoezicht op de arbodiensten niet bij de Arbeidsinspectie te
leggen maar bij de bedrijfsverenigingen. Het kabinet onderschrijft de
visie van de leden van de PvdA-fractie dat in het door deze leden
geopperde model, door een volledige financiële en organisatorische
scheiding tussen bedrijfsverenigingen en uit bedrijfsverenigingen voort–
gekomen arbodiensten, de kans van belangenvermenging in het toezicht
vervalt. Die belangenvermenging is (anders dan de leden van de
PvdA-fractie menen) ook op bestuurlijk niveau niet mogelijk omdat -
zoals eerder opgemerkt - ook op dit niveau sprake moet zijn van een
scheiding tussen bedrijfsvereniging en arbodienst. Het kabinet heeft
echter ook andere redenen om het in overweging gegeven toezichtmodel
op de arbodiensten niet te volgen. In de memorie van antwoord bij het
wetsvoorstel Wijziging Arbowet is al aangegeven dat de Arbeidsinspectie
algemeen toezicht zal houden op het verzuimbeleid en dat het toezicht
van de bedrijfsverenigingen primair is gericht op de beoordeling in het
kader van de claimbeoordeling. De positie van de bedrijfsvereniging als
verzekeraar is een geheel andere, veel meer gericht op de individuele
werknemers. De generieke toetsing van arbodiensten is principieel niet
verenigbaar met de primaire taken van de bedrijfsvereniging. In de visie
van het kabinet zal deze taakverdeling niet tot doublures leiden omdat de
verschillende toezichthouders op verschillende niveaus toezicht houden.

De leden van de PvdA-fractie blijven twijfels houden bij de wijze
waarop het kwaliteitstoezicht op de arbodiensten is geregeld. Zij vragen
zich af of de Arbeidsinspectie in voldoende mate geschikt en toegerust is
vooi deze taak. Ook de leden van de CDA-fractie vragen hiernaar.

Het kabinet deelt in antwoord hierop mee dat ook nu de Arbeidsin–

Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22 899, nr. 8 19



spectie de kwaliteit toetst van veiligheidsdiensten en bedrijfsgezond–
heidsdiensten.

De huidige toetsing vindt plaats per bedrijf. De nieuwe wijze van
toetsen, namelijk per dienst, is effectiever en zal een verlichting van de
uitvoeringslasten met zich meebrengen. De capaciteit kan gebruikt
worden om de nieuwe diensten te toetsen. Het kabinet gaat ervan uit dat
toetsing van arbodiensten binnen de huidige bezetting van de Arbeidsin–
spectie kan plaatsvinden. Met betrekking tot de vragen over het
«bijscholen van de Arbeidsinspectie» verwijst het kabinet naar de
memorie van antwoord bij het wetsvoorstel Wijziging Arbowet, waar
nader op dit vraagstuk wordt ingegaan.

Aan het eind van deze paragraaf zal het kabinet een aantal resterende
vragen die door de leden van de fracties zijn gesteld beantwoorden.

De leden van de PvdA-fractie vragen of naast het criterium «gemid–
delde loonsom» in verband met grote/kleine bedrijven ook het criterium
«aantal werknemers» kan worden gebruikt. Ook de leden van de
VVD-fractie vragen waarom de gemiddelde loonsom als onderscheidend
criterium wordt gebruikt. Het criterium «gemiddelde loonsom» is, evenals
bij het premiedifferentiatiesysteem, onder meer gekozen omdat dit
criterium door de bedrijfsvereniging beter te hanteren is dan het aantal in
dienst zijnde werknemers. Bovendien worden effecten van fluctuaties in
het werknemersbestand van werkgevers door een criterium op basis van
loonsom enigszins gecorrigeerd. Met betrekking tot de nadere uitwerking
van het begrip «gemiddelde loonsom» is bepaald dat de SVr hierover
nadere regels kan stellen.

In antwoord op de vraag van de leden van de D66-fractie merkt het
kabinet op dat voor sommige, in de ogen van de leden van deze fractie
kwetsbare groepen werknemers (in de schoonmaaksector en de detail–
handel) de laatste jaren collectieve arbeidsovereenkomsten in ontwik–
keling komen.

3.1.2 Blokkeren herverzekering

De leden van de CDA-fractie hebben met instemming kennis genomen
van de voorgenomen maatregel om de bevoegdheid van bedrijfsvereni–
gingen om bovenwettelijke uitkeringen via een verplichte collectieve
verzekering op te leggen, te beëindigen. De bezwaren tegen mdividuele
herverzekering delen zij niet. Zij vragen het kabinet aan te geven wat het
standpunt is met betrekking tot de collectieve regelingen op het punt van
bovenwettelijke uitkeringen.

Ook de leden van de PvdA-fractie zijn nog niet geheel overtuigd van de
onmogelijkheid om vrijwillige herverzekering bij de bedrijfsvereniging te
laten bestaan. Zij menen dat er wel een constructie te bedenken is
waarbij deze individuele/vrijwillige herverzekering tegen een kostendek–
kende premie wordt aangeboden. Voorts vragen de leden van de
PvdA-fractie het kabinet om een standpunt met betrekking tot de
constructie waarbij GAK-bedrijfsverenigingen samenwerken met particu–
liere verzekeraars om een pakket van aanvullende verzekeringen te
bieden.

De leden van de VVD-fractie blijven twijfels houden over het gevaar
dat de bedrijfsverenigingen op een meer bevoorrechte manier dan parti–
culiere maatschappijen bij de herverzekering van het bovenwettelijk deel
betrokken zullen zijn. Zij verzoeken het kabinet om in te gaan op
toezichtsactiviteiten die zullen worden geëntameerd om een correcte
naleving van de regeling te waarborgen en te voorkomen dat noch een
oneigenlijke vermenging van publieke en private taken plaatsvindt, noch
een afwenteling van kosten.
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Ook de leden van de VVD-fractie vragen een reactie van het kabinet op
de voorstellen van verzekeraars om ook het risico van de eerste zes (drie)
weken te verzekeren. Zij memoreren dat ook naar de mening van de
Raad van State de voornemens van verzekeraars en sociale partners om
herverzekeringsmogelijkheden buiten de ziekengeldkassen mogelijk te
maken, de effectiviteit van het voorstel in de kern aantast.

Het kabinet merkt op dat het er uitdrukkelijk voor heeft gekozen om
het herverzekeren van bovenwettelijke uitkeringen bij bedrijfsvereni–
gingen niet langer meer mogelijk te maken, juist om de prikkel richting
werkgever zo sterk mogelijk in te zetten en te voorkomen dat op enigerlei
wijze vermenging van private en publieke gelden plaatsvindt. Dit
betekent dus dat op geen enkele wijze verzekering van het bovenwette–
lijke deel bij de bedrijfsvereniging mogelijk is. Een dergelijke «private»
verzekering bij de bedrijfsvereniging zou overigens impliceren dat de Wet
Toezicht Verzekeringsbedrijf op die verzekeringen van toepassing is en
de Verzekeringskamer met het toezicht zou zijn belast. Het kabinet acht
dit ongewenst.

Zoals het kabinet al eerder heeft verwoord laat dit standpunt onverlet
dat via particuliere weg deze risico's kunnen worden verzekerd. Het
kabinet wil een aantal kanttekeningen plaatsen bij de wijzen waarop deze
aanvullende verzekeringen vorm kunnen krijgen.

In de eerste plaats kunnen collectieve herverzekeringen van aanvul–
lende uitkeringen een negatief effect hebben op de door de wetsvoor–
stellen TZ en TBA ingebouwde prikkels tot het versterken van de eigen
verantwoordelijkheid van werkgevers voor het door hen gevoerde
verzuimbeleid. Immers, ten gevolge van collectieve herverzekeringen
kunnen de werkgevers de ongewenste effecten op elkaar afwentelen en
worden de positieve effecten van het op bedrijfsniveau gevoerde
verzuimbeleid verzwakt.

In de tweede plaats bestaat alom de neiging te komen tot aanvullingen
op de WAO. Daar is niets op tegen als dat gebeurt op basis van
vrijwillige keuzes van individuele werknemers. Worden echter afspraken
gemaakt in een cao of in een bedrijf waarbij alle werknemers verplicht
een dekking voor een aanvullende WAO-uitkering krijgen, dan ontstaan
daaruit al snel afwentelingsreacties.

Zowel de afwenteling door werkgevers via herverzekering, als de
afwenteling van WAO-aanvulling door werknemers zal tot een opwaartse
druk op de loonkosten leiden en daardoor tot een neerwaartse druk op
de werkgelegenheid. Niet alleen zijn de beoogde prikkels voor
werkgevers en werknemers voor een deel verdwenen, maar ook zijn bij
mindere werkgelegenheid de kansen op de arbeidsmarkt voor arbeison–
geschikten geringer.

In de derde plaats constateert het kabinet, met de leden van de CDA–,
PvdA– en WD-fracties dat particuliere verzekeraars graag allianties
sluiten met bedrijfsverenigingen, omdat zij dan kunnen profiteren van de
administratieve onderbouw en van de gegevens die veiworven zijn uit de
wettelijke verzekering. Zij verkrijgen daarmee tevens inzicht in omvang en
spreiding van risico's. Als zij daar op enigerlei wijze op kunnen leunen,
kunnen zij immers efficiënt en goedkoop aanvullende verzekeringen
bieden.

Het kabinet stelt met nadruk dat het met publieke middelen gevormd
kapitaal van de bedrijfsverenigingen, bestaande uit administratieve
gegevens en het apparaat dat daarvoor is opgebouwd niet in zulke
constructies mag worden gebruikt om oneigenlijke (corcur–
rentie-)voordelen te verwerven. Ook op grond van het Europees
mededingingsrecht dienen werkzaamheden en financiering van
werkzaamheden van bedrijfsverenigingen en werkzaamheden en finan–
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ciering van werkzaamheden in verband met particuliere verzekeringen
strikt gescheiden te blijven. Zo er, uit praktische overwegingen, al door
particuliere verzekeraars (en, in voorkomende gevallen, pensioenfondsen)
gebruik gemaakt zal gaan worden van de administratie van de bedrijfs–
verenigingen zal daarvoor een kostendekkend tarief in rekening moeten
worden gebracht. De ene verzekeraar (c.q. pensioenfonds) mag niet
bevoordeeld worden ten opzichte van zijn concurrenten. Administratie
door een uitvoeringskantoor van sociale verzekeringen van sociale en
private verzekering (tegen kostprijs) in één keer heeft in ieder geval het
praktische voordeel dat geen dubbele uitvoeringskosten worden gegene–
reerd en van een «conflict of interests» is naar mijn oordeel (anders dan
als het gaat om sociaal-medische taken) niet direct sprake.

3.1.3 Verruiming eigen risicodragen

De leden van de VVD-fractie vinden het volstrekt onwenselijk dat er
besturen van bedrijfsverenigingen zijn die het eigen risicodragen niet
toestaan. Zij verzoeken het kabinet te vermelden welke bedrijfsvereni–
gingen het hier betreft. Zij steunen het kabinet in het voornemen om te
bevorderen dat de voorwaarden voor het eigen risicodragen worden
geüniformeerd en verzoeken het kabinet aan te geven wanneer de resul–
taten van het terzake aan de SVr te richten verzoek kunnen worden
verwacht.

Conform de toezegging in de memorie van antwoord bij het onder–
havige wetsvoorstel zal het kabinet in reactie op de door de SVr op 4
februari 1993 vastgestelde vierde najaarsrapportage over de niet-wette–
lijke maatregelen uit het Najaarsoverleg een brief sturen aan de SVr,
waarin de SVr zal worden verzocht te bekijken in hoeverre de
voorwaarden tot het eigen risico dragen tussen de verschillende bedrijfs–
verenigingen op éèn lijn kunnen worden gebracht. Het kabinet kan nog
niet zeggen wanneer de reactie op dit verzoek kan worden verwacht. Het
kabinet zal er uiteraard op aandringen dat met de te ondernemen
stappen spoed wordt betracht.

De bedrijfsverenigingen die het eigen risicodragen niet toestaan zijn:
de bedrijfsvereniging voor de Bouwnijverheid, de bedrijfsvereniging voor
de Grafische Industrie, de bedrijfsvereniging voor de Gezondheid,
Geestelijke en Maatschappelijke Belangen en de bedrijfsvereniging voor
de Horeca.

3.2. Terugkeerplan

De leden van de fracties van VVD en D66 zijn vooralsnog niet
overtuigd van de wenselijkheid van de vormgeving van het terugkeerplan
door het kabinet. De leden van deze fracties zijn vooralsnog van mening
dat het beter zou zijn om een meer verplichtend karakter hieraan te
geven en om de vaststelling van een terugkeerplan te koppelen aan een
bepaald tijdstip. De leden van de VVD-fractie spreken in dit verband over
enkele maanden na de eerste ziektedag. De leden van de D66-fractie
spreken over het verplicht op stellen van een terugkeerplan uiterlijk in de
derde maand. De leden van de beide fracties zijn, zo begrijpt het kabinet,
beducht voor een te grote vrijblijvendheid op dit punt.

Het kabinet blijft van mening dat het opstellen van een terugkeerplan
op een gefixeerd tijdstip (bijvoorbeeld 13 weken), kan leiden tot een
onnodige verhoging van de lasten van de uitvoering Ziektewet (en
onnodige verzwaring van werkgeverslasten) en daarnaast een rigide
karakter aan het terugkeerplan geeft. Het lijkt het kabinet zinvoller om de
bedrijfsvereniging, aan de hand van concrete gevallen, te laten bepalen
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of en wanneer een terugkeerplan noodzakelijk is. Daarmee wordt
voorkomen dat wellicht «overbodige» terugkeerplannen worden
opgesteld. Zoals ook aangegeven in de memorie van antwoord, is het
immers zeer wel voorstelbaar dat in een aantal situaties het opstellen van
een terugkeerplan niet zinvol is omdat op een andere manier al afspraken
zijn of zullen worden gemaakt over werkhervatting door een werknemer.
De benadering van de leden van de VVD-fractie (in beginsel altijd een
terugkeerplan met een bevoegdheid van de bedrijfsvereniging om onder–
nemingen in bepaalde gevallen van haar plicht voor het opstellen van een
plan te ontslaan), neemt de bezwaren van onnodige lastenverhoging en
rigiditeit niet weg. Er moet in de ogen van het kabinet voor worden
gewaakt dat het terugkeerplan een middel tot een doel (werkhervatting)
blijft en niet van middel tot doel wordt verheven. Dit betekent uiteraard
niet dat het opstellen van een terugkeerplan een vrijblijvend karakter mag
krijgen. Het kabinet is daar ook niet beducht voor. Uit de verdeling van
verantwoordelijkheden en taken tussen werkgever/arbodienst en bedrijfs–
vereniging (zoals beschreven in § 3.1.1) vloeit een positie van de
bedrijfsvereniging voort van waaruit zij enerzijds voldoende betrokken is
bij de gevalsbehandeling en anderzijds voldoende distantie heeft om (als
«hoeder» van het collectieve belang) ervoor te zorgen dat de noodzake–
lijke initiatieven worden ondernomen en maatregelen worden getroffen.

In antwoord op een vraag van de leden van de SGP-fractie dienaan–
gaande, is het kabinet van mening dat het niet de arbodienst is die de
aangewezen instantie is om te bepalen of een terugkeerplan moet
worden opgesteld. De arbodienst heeft tot de taak de werkgever te
ondersteunen bij zijn verzuimbeleid. Het ligt in dit kader voor de hand dat
de arbodienst wordt betrokken bij het opstellen van het terugkeerplan.
Het ligt echter, gezien de verdeling van taken en verantwoordelijkheden,
geenszins voor de hand om de arbodienst te laten fungeren als instantie
die bepaalt of en wanneer een terugkeerplan wordt opgesteld.

Immers dit is primair een taak van de werkgever. Normaal gesproken
zal er wel een praktijk ontstaan dat het terugkeerplan wordt opgesteld
zonder dat de bedrijfsvereniging op de noodzaak daarvan heeft gewezen.
De bedrijfsvereniging moet op dit punt wel het laatste woord hebben om
zonodig de werkgever daartoe te verplichten.

De leden van de D66-fractie vragen bij wie, in de optiek van het
kabinet, de verantwoordelijkheid voor vaststelling van een reïntegra–
tieplan ligt. De verplichting tot het opstellen van een terugkeerplan is
gericht op de eigen werkgever; gezien het belang dat de werknemer
heeft bij dit plan ligt het voor de hand dat deze bij het opstellen ervan
wordt betrokken. Indien geen sprake is van hervatting bij de eigen
werkgever maar van (beoogde) reïntegratie bij een «nieuwe werkgever»,
spreekt het vanzelf dat deze nieuwe werkgever recht heeft op alle
relevante informatie. Bij (beoogde) reïntegratie bij een nieuwe werkgever
zal de GMD direct worden betrokken. In dat proces zullen ook heldere
afspraken moeten worden gemaakt over het moment waarop het
oorspronkelijke dienstverband eindigt en het nieuwe dienstverband
begint.

Het kabinet is, met de leden van de Groen Links-fractie, van mening
dat het in het belang van de werknemer kan zijn om zo snel mogelijk
weer aan de slag te gaan. Zowel gedurende de eerste drie of zes weken
als na deze periode, is de werkgever als «goed werkgever» (artikel 1638z
BW) eraan gehouden om de werknemer die weer (gedeeltelijk) arbeids–
geschikt is, toe te laten tot de arbeid. Doet hij dat niet, dan is hij
verplicht om het loon door te betalen aan de werknemer. Op basis van
artikel 1638d BW behoudt de werknemer zijn aanspraak op loon indien

Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22 899, nr. 8 23



hij bereid was de bedongen arbeid te verrichten, maar de werkgever
daarvan geen gebruik heeft gemaakt.

De leden van de Groen Links-fractie hebben ook enige vragen gesteld
over reïntegratie bij een andere werkgever.

Zoals ook reeds in de memorie van toelichting en de memorie van
antwoord bij de wet Terugdringing arbeidsongeschiktheidsvolume is
opgemerkt, moet bij de toepassing van artikel 30 ZW worden voorkomen
dat de werknemer in arbeidsrechtelijke problemen komt. Het reïntegra–
tiebelang van de werknemer zal centraal moeten staan. Het is ongewenst
dat de werknemer zich in dit kader gedwongen zou zien om zijn oude
arbeidsovereenkomst op te zeggen en derhalve de ontslagbescherming
van de (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte werknemer op basis van het BW
en het Delegatiebesluit zou ontberen. Derhalve is het uitgangspunt van
de reïntegratie van de werknemer op basis van artikel 30 ZW dat onder
begeleiding van de bedrijfsvereniging en de GMD zorgvuldige afspraken
tot stand komen tussen de eigen werkgever, de andere werkgever en de
werknemer. Aangezien er in ieder concreet geval sprake is van andere
omstandigheden en maatwerk per individu gewenst is, is een algemene
regeling in deze situaties geen passende oplossing.

3.3 Evaluatie en onderzoek

Zoals reeds eerder toegezegd, zal, overeenkomstig de wens van de
fractie van het CDA, in het onderzoek ten behoeve van de evaluatie van
de maatregelen ter vermindering van het ziekteverzuim en het arbeidson–
geschiktheidsvolume, daar waar wenselijk en mogelijk aandacht besteed
worden aan de positie van kleine bedrijven.

4. Financiële effecten

De leden van de fractie van PvdA kunnen instemmen met de door de
regering voorgestelde invoeringsdatum voor de zes (drie) weken–
maatregel.

Deze leden vragen of de gepresenteerde cijfers gecorrigeerd zijn voor
het zwangerschapsverlof. Zo niet, dan zien deze leden graag een
overzicht van de gecorrigeerde cijfers, dus exclusief zwangerschaps–
verlof, zowel wat betreft de doelstelling als de feitelijke ontwikkeling.

De ziekteverzuimcijfers die in de tabellen zijn opgenomen, worden
ontleend aan de officiële statistieken en zijn niet gecorrigeerd voor
zwangerschapsverlof. Met de leden van PvdA-fractie is het kabinet van
mening dat bij de doelstelling om het ziekteverzuim terug te dringen niet
het zwangerschapsverlof is inbegrepen. Wanneer het zwangerschaps–
verlof wordt uitgezonderd dan is het ziekteverzuimpercentage ongeveer
0,5%-punt lager. De doelstelling blijft hetzelfde: het ziekteverzuim,
exclusief zwangerschapsverlof, moet met 1,5%-punt dalen van 7,9 %
( = 8,4%-0,5%) naar 6,4% ( = 6,9%-0,5%).

De leden van de FVdA-fractie kunnen zich niet voorstellen dat bij een
groeiend aandeel van vrouwen in de werkzame bevolking en een weer
licht stijgend geboortecijfer, het aandeel van het zwangerschapsverlof in
het totale verzuim «vrij constant» blijft.

Deze ogenschijnlijke tegenstrijdigheid is niettemin te onderbouwen. In
de eerste plaats is het belang van het zwangerschap in het totale verzuim
relatief beperkt. Mutaties worden daardoor niet onmiddellijk zichtbaar. In
de tweede plaats is de onderlinge verhouding tussen de wijzigingen van
het verzuimpercentage van vrouwen en mannen van belang. Wanneer
het verzuimpercentage van vrouwen sterker daalt dan dat van mannen, is
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ook bij een stijgend aandeel van het zwangerschapsverlof in het verzuim
van vrouwen, een stabilisatie van het verzuimpercentage in verband met
zwangerschapsverlof in relatie tot de totale populatie zeer goed
denkbaar.

Aan de hand van de beschikbare gegevens kan worden vastgesteld dat
het absolute aantal uitgekeerde dagen in verband met zwangerschaps–
verlof weliswaar enigzins toeneemt, maar het relatieve aandeel niet. Dat
wil zeggen: het aantal uitgekeerde dagen in verband met zwanger–
schapsverlof in verhouding tot het aantal verzekerde dagen blijft vrij
constant.

Tevens vragen deze leden of het juist is dat het Centraal Planbureau in
zijn meest recente ramingen voor het Centraal Economisch Plan 1993
uitgaat van een veel lagere afname van het ziekteverzuim namelijk 0,25%
per jaar, en hoe zich dit verhoudt tot de doelstellingen van het beleid.

Het is moeilijk om aan te geven hoeveel het ziekteverzuim kan dalen
als gevolg van TAV– en TZ-maatregelen. Het gaat immers om gedragsef–
fecten die moeilijk in te schatten zijn. Uit het CEP valt op te maken dat
het CPB de effecten van de maatregelen wat conservatiever inschat dan
het kabinet. Het kabinet heeft als doel het ziekteverzuim terug te dringen
naar 6,9% in 1995 en gaat ervan uit dat de reeds ingevoerde en voorlig–
gende maatregelen dit doel kunnen bewerkstelligen. In de reeds gecon–
stateerde daling van het ziekteverzuim in 1992 met 0,2 a 0,3% punt t.o.v.
1991, dat zonder de voorziene maatregelen van TZ kan worden gereali–
seerd, ziet het kabinet een bevestiging van het door hem geraamde
effect.

De leden van de PvdA-fractie vragen of bij de presentatie van bespa–
ringsverliezen als gevolg van het later invoeren van het voorliggende
wetsvoorstel (tabel 2 in 4 van de memorie van antwoord) niet ten
onrechte geabstraheerd is van de compenserende endogene meevallers
in de feitelijke verzuimcijfers (tabel 1).

In tabel 2 zijn de besparingsverliezen conform de vraagstelling
gesoleerd gepresenteerd. Wanneer de compensatieproblematiek toch
aan de orde is, dient uiteraard het totale kader van mee– en tegenvallers
in alle segmenten van de sociale zekerheid in ogenschouw te worden
genomen.

De leden van de PvdA-fractie zijn van mening dat indien artikel 57 van
de ZW wordt geschrapt en ook geen CAO-bepaling de werkgever dwingt
tot herverzekering, iedere grond om de premie voor een aanvullende
verzekering tot de collectieve lastendruk (cld) te rekenen vervalt.

Het kabinet onderkent dat de huidige definitie van de cld herover–
wogen moet worden en heeft hiermee de studiegroep begrotingsruimte
belast. Inmiddels is de studiegroep begrotingsruimte met zijn werkzaam–
heden gestart.

De leden van de D66-fractie constateren met betrekking tot de
begroting voor 1993 dat voor de beperking van de loondoorbetalingsver–
plichting tot 70% 255 mln is ingeboekt. Zij vragen op welke berekening
dit bedrag berust en of het los van de latere invoeringsdatum nog reëel
is. Tevens vragen zij of de effecten van het najaarsoverleg in de ZW nog
steeds begroot worden op 290 mln in 1993. Ook de leden van de
SGP-fractie vragen het kabinet naar een onderbouwing van de bedragen
en veronderstellingen die samenhangen met deze maatregel.

Bij de begroting 1993 is inderdaad een bedrag van 255 mln voor
beperking van de loondoorbetalingsverplichting ingeboekt. Daarbij dient
opgemerkt te worden dat de opbrengst van deze maatregel in 1993 (130
mln) vanwege de latere invoeringsdatum lager is dan tijde van de
begroting 1993 werd geraamd. Bij de berekening van 255 mln is het
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kabinet ervan uitgegaan dat circa de helft van de werkgevers gedurende
de eerste zes weken het loon niet volledig doorbetaalt bij ziekte. Het is
moeilijk in te schatten in hoeverre de werkgevers gebruik zullen maken
van de geboden mogelijkheid. Het is afhankelijk van de arbeidsovereen–
komsten die afgesloten gaan worden. Andere inschattingen zijn ook
mogelijk. Het CPB bijvoorbeeld denkt dat slechts weinig werkgevers het
loon niet volledig doorbetalen bij ziekte. Pas ex-post is aan te geven
hoeveel werkgevers daadwerkelijk gebruik hebben gemaakt van deze
maatregel.

De genoemde 290 mln die de leden van de fractie van D66 in verband
brengen met het najaarsoverleg heeft niet alleen betrekking op dit
overleg, maar ook op effecten van de wet Terugdringing Arbeidsonge–
schiktheidsvolume (TAV), waarvan het onderdeel premiedifferentiatie per
1 januari 1993 is ingevoerd. Zoals in de memorie van antwoord is aange–
geven, is het effect van premiedifferentiatie groter wanneer de
zesweken-maatregel niet tegelijkertijd wordt ingevoerd. Het kabinet
begroot daarmee een effect van 100 mln. In tabel 2 van de memorie van
antwoord (besparingsverliezen) is er rekening mee gehouden dat de
besparingsverliezen in 1993 hierdoor enigszins worden gedempt.

De leden van de SGP-fractie willen de oorzaken weten van het dalend
ziekteverzuim bij de BVG. Tevens vragen zij na te gaan of eenzelfde
aanpak niet binnen de overheidsdienst kan worden gerealiseerd.

Op de daling van het ziekteverzuim zijn meerdere factoren van invloed.
Zo kan het ziekteverzuim zowel dalen door meer aandacht te besteden
aan het ziekteverzuim door op financiële prikkels gerichte maatregelen te
nemen, als door de BVG gepropageerde bedrijfsgebonden verzuimbege–
leiding.

Vergelijkt men de aanpak van de intensieve begeleiding van de BVG
met de aanpak zoals die bij sommige onderdelen van de rijksoverheid
gestalte heeft gekregen, dan vertonen deze vele overeenkomsten. Deze
aanpak is vermeld in het rapport «terugdringen ziekteverzuim en arbeids–
ongeschiktheid rijksoverheid» dat u onlangs is toegezonden. Het ziekte–
verzuim is bij de deelnemende diensten met gemiddeld 24% gedaald

De leden van de GPV-fractie vragen of de gunstige ontwikkeling van
het ziekteverzuim-percentage betekent dat het uiteindelijk te realiseren
verzuimpercentage onder dat van de Tussenbalans (TUBA-)taakstelling
kan komen.

Het kabinet gaat er bij de ramingen niet van uit dat het ziekteverzuim–
percentage onder de TUBA-taakstelling uitkomt (6,9%).

Het kabinet schrijft de daling van het ziekteverzuim niet volledig toe
aan de conjuncturele ontwikkelingen. De daling van 1992 is naar de
mening van het kabinet voor tenminste een deel toe te schrijven aan
kabinetsmaatregelen die in het kader van de wet TAV zijn doorgevoerd.
Dit in antwoord op de vraag van de leden van de GPV-fractie.

Tot slot willen deze leden weten welke verdere daling van het verzuim–
percentage theoretisch mogelijk wordt geacht indien over de hele linie in
CAO's arbeidsvoorwaardelijke prikkels op ruime schaal zouden worden
gehanteerd.

Het is moeilijk aan te geven wat het effect is van een afzonderlijke
maatregel. In de regel zal sprake zijn van een combinatie van factoren
en/of maatregelen. Niettemin kan het introduceren van arbeidsvoorwaar–
delijke prikkels of het maken van afspraken over dit onderwerp bij
CAO-onderhandelingen helpen om het ziekteverzuim terug te dringen.
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5. Maatregelen overheid

De leden van de fractie van D66 vragen in hoeverre de andere depar–
tementen en onderdelen van de Rijksdienst bereid zijn te investeren in
een aanpak zoals die in het pilot-project «terugdringen ziekteverzuim en
arbeidsongeschiktheid rijksoverheid» gestalte heeft gekregen. In de nota
«Stand van zaken invulling taakstellmg ziekteverzuim Tussenbalans 1991
door de departementen/afsluiten convenanten ziekteverzuim RBB en de
departementen», die binnenkort naar de Tweede Kamer wordt gestuurd,
zal hiervan verslag worden gedaan.

Voor de goede orde wordt opgemerkt dat er geen nieuwe sancties zijn
ingevoerd wanneer de zieke werknemer zich niet thuis bevindt bij het
bezoek van de lekenrapporteur. Deze sancties zijn reeds opgenomen in
het op het rijkspersoneel toepasselijke Algemeen Rijksambtenarenre–
glement (ARAR).

Met betrekking tot de bonus-malusregeling ervaart de overheid als
werkgever dezelfde effecten als andere werkgevers. De indruk bestaat
dat in situaties waarbij de uitval geen enkele relatie heeft met de arbeids–
situatie of wanneer bij een verergerend ziektebeeld via geleidelijke
werkaanpassing/vermindering uitval uiteindelijk onvermijdelijk is, de
malusregeling door afzonderlijke overheidswerkgevers dan wel leidingge–
venden als onrechtvaardig wordt ervaren. De instroom van arbeidsonge–
schikten bij de rijksoverheid is gering; de toekenning van een bonus zou
niet opwegen tegen de dreiging van een malus bij toegenomen arbeids–
ongeschiktheid.

Daar komt bij dat de overheidswerkgevers reeds het principe van de
«malus» kenden door het herplaatsingswachtgeld. De herplaatsbaar
verklaarde ambtenaar die niet herplaatst wordt heeft maximaal 5 jaar
recht op herplaatsingswachtgeld, te betalen door de werkgever. Omdat
het herplaatsingswachtgeld veel meer kan bedragen dan de «malus» is
verrekening mogelijk gemaakt in de wet TAV. De overheidswerkgevers
kenden dus al een financiële prikkel om gedeeltelijk arbeidsongeschikten
voor het arbeidsproces te behouden.

Overigens was bij de totstandkoming van de TAV en dus ook voor de
bonus-malusregeling het uitgangspunt dat een directe doorvertaling van
de maatregelen voor de overheid zou plaatsvinden. Een eenzijdige
wijziging van de bonus-malusregeling bij de overheid ligt dan ook niet in
het voornemen.

De opbrengsten van de malus worden, via de inning door het Abp,
doorbetaald aan het Algemeen Arbeidsongeschiktheidsfonds (AAf).
Betaling van de bonus vindt eveneens - via het Abp - plaats vanuit het
AAf.

6. Gevolgen voor vrouwen

Naar aanleiding van de kritische kanttekeningen van de fracties van
D66 en Groen Links omtrent de geoorloofdheid van de regeringsvoor–
stellen ten aanzien van zwangere vrouwen in het licht van de normen van
lAO-Verdrag 103 merkt het kabinet het volgende op.

Het kabinet handhaaft zijn in de memorie van antwoord gegeven uitleg
van de verplichtingen van lAO-Verdrag 103, in het bijzonder waar het
gaat om de financiering van uitkeringen voor zwangere vrouwen en de
mogelijke aansprakelijkheid dienaangaande van de werkgever. Ter
adstructie dient nog het volgende.

Artikel 4, lid 1 van lAO-Verdrag 103 legt de verplichting op dat
vrouwen tijdens het zwangerschaps– en bevallingsverlof («While absent
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from work on maternity leave») zoals voorzien in artikel 3 recht hebben
op uitkeringen en geneeskundige zorg. In casu gaat het derhalve alleen
om de verlofperioden als bedoeld in de leden 1, 3, en 4 van genoemd
artikel.

In artikel 4, lid 4 van het verdrag is vastgelegd dat de uitkeringen
moeten worden verleend door middel van verplichte sociale verzekering
dan wel uit de openbare middelen.

Artikel 4, lid 7 respectievelijk lid 8 schrijft vervolgens voor dat,
wanneer de moederschapsuitkering wordt verleend krachtens een
verplicht sociaal verzekeringssysteem («social insurance scheme
providing maternity benefits»), de kosten ervan collectief moeten worden
gedragen en niet mogen worden afgewenteld op de werkgever. De
perioden ziekte als gevolg van zwangerschap, zoals voorzien in artikel 3,
leden 5 en 6 vallen dus niet onder de bepalingen van artikel 4.

Zowel met het huidige stelsel van moederschapsuitkeringen zoals
geregeld in de Ziektewet, alsmede met de thans voorgestelde wijziging,
wordt aan deze verplichtingen voldaan.

Immers, in het geval van verzuim van de arbeid tijdens de periode van
16 weken waarin zwangerschaps– en bevallingsverlof kan worden
genoten, ontvangt de vrouw een moederschapsuitkering in de vorm van
ziekengeld krachtens de Ziektewet. Gedurende deze periode geldt niet de
verplichting voor de werkgever om de eerste zes c.q. drie weken van
absentie het loon door te betalen.

Indien de vrouw het werk staakt wegens ziekte als gevolg van de
zwangerschap vóór deze periode van 16 weken, bestaat gedurende de
eerste zes (drie) weken aanspraak op loon ten laste van de werkgever en
daarna eventueel op ziekengeld krachtens de Ziektewet.

Aangezien, zoals hiervoor gesteld, artikel 4 zich uitdrukkelijk beperkt
tot het moederschapsverlof c.q. moederschapsuitkering, waarvoor
volgens artikel 3, lid 2 de minimumeis geldt van 12 weken, concludeert
het kabinet dat de voorgestelde maatregel niet in strijd is met
lAO-Verdrag 103. Zoals reeds in de memorie van antwoord gesteld, valt
een voorziening die van invloed is op tijdvakken, gelegen buiten de
voorgeschreven zwangerschaps– en bevallingsverlofperiode, buiten het
kader van de verplichting.

De leden van de fractie van Groen Links vrezen dat de rechtspositie
van zwangere werkneemster zal verslechteren, indien het wetsvoorstel
onverkort wordt gevolgd. Zij vragen zich af of een zwangere
werkneemster aanspraak kan doen gelden op doorbetaling van loon,
indien zij bij haar aanstelling ten onrechte heeft ontkend zwanger te zijn.

Het kabinet merkt daaromtrent het volgende op.
De zwangere werkneemster is bij het sollicitatiegesprek niet verplicht

om te antwoorden op vragen over het bestaan van een eventuele
zwangerschap. De uitzondering in artikel 1639e, eerste lid BW houdt in,
dat de werkgever bij ziekte van de werknemer geen loondoorbetalings–
verplichting heeft indien de ziekte het gevolg is van een gebrek waarover
de werknemer de werkgever opzettelijk vals heeft geïnformeerd bij het
aangaan van de arbeidsovereenkomst. Bij zwangerschap is deze uitzon–
dering niet aan de orde, omdat er geen plicht tot informatie bestaat bij
het aangaan van de arbeidsovereenkomst. Het kabinet ziet dan ook geen
aanleiding om artikel 1638e, eerste lid, BW op dit punt te wijzigen.

De leden van de D66-fractie merken op dat vrouwen gemiddeld vier
tot zes weken verzuimen tijdens hun zwangerschap (dus voor de officiële
verlofperiode) en nog eens vier weken verzuimen na hun verlofperiode en
dat alle ziektelasten buiten het zwangerschapsverlof wel voor rekening
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van de individuele werkgever komen. Volgens de leden van de fractie van
Groen Links is het ziekteverzuim van zwangere vrouwen (voor en na de
verlofperiode) 2 a 3 maal hoger dan de normale verzuimpercentages.

Uit de in opdracht van SZW uitgevoerde evaluatie van de nieuwe
regeling voor zwangerschaps– en bevallingsverlof (drs. R.J. van Amstel,
evaluatie van de nieuwe regeling voor zwangerschaps– en bevallings–
verlof voor vrouwen in loondienst, juli 1992) blijkt dat de verlofperiode
van vrouwen heel verschillend is. Vrouwen die zich nog niet in staat
voelen om te werken nemen vakantiedagen op of aansluitend ziekte–
dagen. Deze laatste dagen worden dan toegerekend aan het zwanger–
schapsverlof. Vrouwen die relatief snel aan het werk zijn gegaan
verzuimen daarna niet vaker dan anderen. Hieruit wordt de conclusie
getrokken dat vrouwen kennelijk voldoende hersteld zijn om het werk te
hervatten.

Het kabinet ziet geen aanleiding om het wetsvoorstel op dit punt aan
te passen.

Artikelsgewijs

Artikel 30 ZW

De leden van de fractie van de SGP vragen of het door de wijziging
van artikel 30 Ziektewet, de werkgever nu onmogelijk wordt gemaakt, om
een sanctie toe te passen op een werknemer die in de eerste zes (drie)
wekenperiode geen bereidheid toont tot reïntegratie. De sanctiemoge–
lijkheid ingevolge artikel 30 Ziektewet heeft betrekking op de aanpassing
van de ziekengelduitkering door de bedrijfsvereniging. Het artikel beoogt
niet de mogelijkheid te bieden om de uitkeringsduur te bekorten en kan
niet met terugwerkende kracht worden toegepast.

Artikel 38 ZW

De leden van de fractie van de SGP vragen of het niet zinvoller is de
werkgever altijd te verplichten om een ziekmelding door te geven aan de
bedrijfsvereniging en niet de verzekerde. Het kabinet merkt op dat in de
praktijk de meeste werknemers zich bij de werkgevers ziek melden, die
dit vervolgens doorgeven aan de bedrijfsvereniging. Zoals eerder in deze
nota opgemerkt, zal in de aangekondigde nota van wijziging een regeling
worden voorgesteld, die inhoudt dat van een herstel binnen zes (drie)
weken melding wordt gedaan, bij de bedrijfsvereniging.

In het verlengde hiervan zal de suggestie van deze leden worden
bezien en zal ook nog worden gekeken of de huidige situatie, dat geen
aanvraag om ziekengeld behoeft te worden gedaan, kan worden gehand–
haafd.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
E. ter Veld
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