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NADER VOORLOPIG VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR
SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID1

Vastgesteld, 26 november 1993

De memorie van antwoord gaf de leden van de commissie aanleiding
tot het formuleren van de volgende opmerkingen en vragen.

Zij luidden de vragen per fractie in met het gezamenlijk stellen van twee
composiete vragen.

I. De leden van de commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid
hadden uit verschillende bronnen vernomen dat de voorgenomen
invoeringsdatum van TZ/Arbo per 1-1-94 op aanzienlijke problemen stuit,
o.a. omdat nogal wat voorbereidend werk en nadere regelgeving voor een
goede implementatie vereist is. Anderzijds zou volgens dezelfde bronnen
een invoeringsdatum, later dan 1-1-94 eveneens op aanzienlijke
problemen stuiten, o.a. omdat van veel kanten reeds fors geanticipeerd
wordt op de voorgenomen invoeringsdatum van 1-1-94. Zij verwezen in
dit verband o.a. naar de toespraak van mr. I. J. van Vliet, voorzitter FBV
d.d. 27 oktober jl. te Arnhem.

De leden van de commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid vroegen
om een overzicht van te verwachten knelpunten, zowel in de ene als in de
andere situatie.

Mede in dit kader vroegen zij om inzicht te verschaffen in de huidige
stand van zaken inzake vereiste of desgewenste nadere regelgeving, zoals
opgesomd in de brief van de staatssecretaris d.d. 27 augustus 1993 aan de
SVR.

De leden van de commissie wilden eveneens weten of de invoerings–
datum van TZ/Arbo gebonden is aan de datum 1-1 van enig jaar. Uit
eerdere stukken hadden zij begrepen dat invoering per 1-1 van enig jaar
gewenst is in verband met premiestelling ZW. In de memorie van
antwoord stelt het kabinet echter voor de mogelijkheid van uitbreiding
eigen risicodragerschap uitte stellen tot b.v. 1 april of 1 juli 94. Zij
veronderstelden dat een uitbreiding van het eigen risicodragerschap
gevolgen kan hebben voor de premiehoogte van de daarna resterende
omslagleden.
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II. De leden van de commissie wensten voorts een nadere opheldering
over de toespraak van de vice-minister-president d.d. 8 november tijdens
het KNOV-congres (zie Stcrt. 9-11-93). Uit deze toespraak blijkt:

- dat het kabinet denkt over een hardheidsclausule in situaties waarin
de arbeidsongeschiktheid los staat van het werk;

- dat het kabinet een nadere afweging wil maken van de voorgenomen
(op verzoek van Eerste Kamer uitgestelde) verhoging van de malus.

De leden van de commissie wilden graag vernemen welk BMS op dit
moment de facto functioneert en of en in hoeverre malusaanzeggingen
metterdaad leiden tot invordering. Welk bonus-malusstelsel zal er naar de
bedoeling van het kabinet per 1-1-94 gaan functioneren? Betekent het
nadenken over een hardheidsclausule de introductie van het onderscheid
tussen «risque social» en «risque professionnel» in de malussystematiek?
Hoeveel voorbereidingstijd zal er naar verwachting gemoeid zijn met een
afbakening tussen beide risico's?

Waarom is er in de memorie van antwoord geen gewag gemaakt van
bovenvermelde overwegingen omtrent de malus, zoals deze bleken in de
toespraak van de vice-minister-president, te meer daar er maar enkele
dagen tijdsverschil tussen zaten?

De leden van de CDA-fractie hadden vastgesteld dat een aantal vragen,
gesteld in de memorie van antwoord, geen beantwoording had gekregen.
Zij achtten beantwoording alsnog gewenst op deze drie punten:

1. Na de vraag of er statistische cijfers bestaan met betrekking tot de
verdeling over de inkomensniveaus van «alle werknemers», volgde de
vraag of er ook statistische cijfers bestaan met betrekking tot de relatie
inkomenshoogte en ziekteverzuim.

2. De vraag werd gesteld hoe de positie van de Nederlandse werkgever
zich verhoudt tot die van zijn Europese collega's in het opzicht van de
opgelegde verplichtingen en lasten ter voorkoming en beteugeling van
ziekte– en arbeidsongeschiktheidsverzuim.

3. Voorts werd de vraag gesteld of de opeenstapeling van verplich–
tingen voor de werkgever contraproduktief kan werken, in die zin dat
werkgevers bij het in dienst nemen van werknemers, uiterstterug–
houdend en selectief te werk gaan.

Verder waren er bij de leden van de CDA-fractie naar aanleiding van de
memorie van antwoord nadere vragen opgekomen.

Het kabinet pleit in de memorie van antwoord voor handhaving van de
verplichte premiedifferentiatie voor werkgevers. Kan het kabinet haar
standpunt onderbouwen waarom deze verplichting niet geldt voor de
werknemerspremies?

Naar aanleiding van het antwoord van het Kabinet op de vraag of naar
verwachting de werknemers zullen trachten het ontstane (ziekengeld)gat
geheel of gedeeltelijk aangevuld te krijgen, vroegen de leden van de
CDA-fractie zich af of het kabinet nog heeft overwogen om via «paraplu–
wetgeving» randvoorwaarden te scheppen opdat werkgevers en
werknemers in gelijke positie aan de onderhandelingstafel zitten; immers
door de nawerking van de geëxpireerde CAO's zitten de werkgevers -
zonder nadere wetgeving - in een ongelijke positie aan de onderhande–
lingstafel.

De leden van de PvdA-fractie hadden in het voorlopig verslag reeds
aangegeven dat zij konden instemmen met een financiële toerekening van
de eerste 2/6 weken ziekteverzuim aan de werkgever, maar zwaarwegende
bezwaren hadden tegen de gekozen vormgeving hiervan. Zij hadden een
sterke voorkeur voor een verplicht eigen risico dragen gedurende 2/6
weken in het kader van de ZW boven een loondoorbetalingsverplichting in
het BW. In de memorie van antwoord lazen zij slechts een reactie met een
hoog theoretisch, zo niet dogmatisch, gehalte. Een eigen risico–
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formulering zou wringen met de «volledige eigen verantwoordelijkheid»
van de werkgever. Afgezien van het feit dat bij een «volledige eigen
verantwoordelijkheid van de werkgever» een 100%-loondoorbetaling zou
passen, meenden zij dat reductie van ziekteverzuim een gezamenlijke
verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers behoort te zijn. De
vraag naar de financiële toerekening valt naar hun mening overigens niet
zonder meer samen met de verantwoordelijkheidsvraag. De leden van de
PvdA-fractie meenden voorts dat de formulering van eigen risico dragen
in de ZW een beproefd instrument is, waarvan kabinet en (unanieme)
Tweede Kamer menen dat die mogelijkheid verruimd moet worden.
Waarom wordtthans bij de 2/6 weken-maatregel dit beproefde instrument
terzijde geschoven en wordt er thans gekozen voor het riskanter
instrument van de loondoorbetalingsverplichting in het kader van BW met
vele haken en ogen?

Deze leden stelden voorts dat de vraag of er sprake is van «ongeschikt–
heid tot het verrichten van zijn arbeid» ten principale beantwoord dient te
worden door een deskundige en onpartijdige «derde» en niet door een
van de potentieel belanghebbenden in een potentieel conflictueuze
situatie. Beantwoording van deze vraag door één van belanghebbende
partijen kan wellicht escalerend werken en de arbeidsverhouding onder
drukzetten.

De voorkeur van deze leden voor een eigen risico-formulering binnen
het kader van de ZW berustte vooral op overwegingen van eenvoud,
inzichtelijkheid en rechtsgelijkheid. In een dergelijke formulering zou er
naar hun mening - anders dan bij de loondoorbetalingsformule:

a) geen nieuwe «knik» in de gevalsbehandeling geïntroduceerd worden
na 2/6 weken, met de daaraan eventueel inherente problematiek van
informatie– of dossieroverdracht;

b) zou het eventuele neveneffect van dubbel of geen enkel inkomen
tijdens de 2/6 weken-maatregel niet optreden;

c) zouden rechtspositie en rechtsgang voor werknemer en werkgever
eenduidig en inzichtelijk geregeld zijn, zonder het in de memorie van
antwoord erkende effect dat «over de hele linie het justitieel apparaat
inderdaad enigszins zwaarder zal worden belast».

De leden van de PvdA-fractie spraken de vrees uit dat er als gevolg van
de keus voor de loondoorbetalingsformule gedurende 2/6 weken, soms
sprake kan zijn van geen inkomen of van een dubbel inkomen. Zij werkten
dat als volgt uit:

a) Bij surseance van betaling of faillissement zal de loondoorbetalings–
verplichting van de werkgever soms niet geëffectueerd kunnen worden.
Hoofdstuk IV van de WW biedt hier de werknemer bescherming. In
hoeverre geldt dit ook voor de zieke werknemer die niet beschikbaar is om
arbeid te aanvaarden en dus volgens jurisprudentie van de CRvB niet
werkloos is in de zin van de WW? Is het in deze of een andere situatie
denkbaar dat de zieke werknemer naar de bijstand gestuurd wordt?
Waarom is niet gekozen voor een formulering van een directe aansluiting
van de ZW op artikel 1638e BW? (Zie ook de problemen rondom
deelvissers).

b) De memorie van antwoord erkent dat gedurende de 2/6 weken–
maatregel de anticumulatiebepalingen van artikel 31 t/m 34 ZW «niet
langer relevant zijn».

De leden van de PvdA-fractie veronderstelden dat de keus voor een
loondoorbetalingsverplichting soms kan leiden tot een «dubbel» inkomen
tijdens de 2/6 wekenmaatregel. Zij legden aan het kabinet de volgende
casusposities voor:

- A krijgt last van een typische beroepsziekte, kapperseczeem. Zijn
werkgever heeft geen andere «contractueel bedongen» arbeid op dat
moment beschikbaar. A gaat in deze ziekteperiode fulltime «klussen». De
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anticumulatiebepaling van artikel 31 ZW is eerst na 2/6 weken van
toepassing;

- B was 45-55% arbeidsongeschikt. Zijn uitkering wordt ingetrokken,
omdat zijn arbeidsongeschiktheid daalt tot beneden 15%. Hij aanvaardt
terstond werk, maar valt binnen 1 maand opnieuw uit. Zijn WAO-uitkering
wordt heropend (artikel 47, lid 1 WAO). De anticumulatiebepaling
WAO/ZW (artikel 32 lid 1 ZW) is pas na 2/6 weken van toepassing.

- C is 45-55% arbeidsongeschikt en werkt in loondienst. Door een
ernstig ongeluk raakt hij geheel arbeidsongeschikt. Na 4 weken belandt hij
in de arbeidsongeschiktheidsklasse 80-100% (artikel 38 lid 1 WAO).

De anticumulatiebepaling WAO/ZW (artikel 32 lid 2 ZW) is eerst na 6
weken van toepassing. Deze leden veronderstelden voorts dat de
anticumulatiebepalingen 33 AAW/44 WAO niet bedoeld zijn in de weken 5
en 6 van ziekteverzuim in deze situatie. Is de veronderstelling van deze
leden juist dat er discrepanties optreden tussen ZW en artikel 1638 c BW
die kunnen ieiden tot öf geen öf een dubbel inkomen tijdens de 2/6
wekenmaatregel?

Juridische procedures

De leden van verschillende fracties hadden gevraagd om een uitvoerige
reactie van het kabinet op twee artikelen:

- mr. M. M. Olbers: Arbeidsrechtelijke leemten in het voorstel van Wet
terugdringing ziekteverzuim (Sociaal Recht 1993, 2)

- mr. B. J. van Ettekoven: Rechtsbescherming na invoering van de Wet
Terugdringing Ziekteverzuim (te publiceren in Sociaal Maandblad Arbeid,
november 1993).

De leden van de PvdA-fractie hadden in aanvulling op deze commissie–
vraag gevraagd om een uitvoerige reactie op de door van Ettekoven
geïnventariseerde mogelijke procedures a t/m j. Tot hun verbazing
constateerden zij dat de memorie van antwoord het artikel van Olbers
zelfs geen woord waard acht en dat op het artikel van van Ettekoven
slechts in zeer globale en oppervlakkige zin gereageerd wordt. Zij vroegen
zich af of het echt nodig is dat de leden van de commissie Sociale Zaken
en Werkgelegenheid de vele kritische opmerkingen en vragen uit deze
artikelen overschrijven of samenvatten teneinde een reactie van het
kabinette kunnen uitlokken.

De leden van de PvdA-fractie verzochten het kabinet, en daarin
gesecondeerd door alle overige leden van de commissie, alsnog in te
gaan op de door Olbers veronderstelde «arbeidsrechtelijke leemten», in
zijn artikel beknopt weergegeven in de punten 2 t/m 8, en op de mogelijke
procedures a t/m j in het artikel van Van Ettekoven.

Zij meenden dat het kabinet of deze talrijke kritiekpunten moet
weerleggen of duidelijk moet maken waarom - ondanks alle haken en
ogen vandien - de gekozen formule van loondoorbetalingsverplichting
toch te prefereren is boven het alternatief van een verplicht eigen risico
gedurende 2/6 weken in het kader van ZW en OSV.

Met één voorbeeld wilden de leden van de PvdA-fractie illustreren
waarom zij het gestelde in de memorie van antwoord onvoldoende
achtten. De memorie van antwoord stelt dat de constatering dat er twee
rechtssystemen van toepassing zijn en twee rechterlijke instanties
bevoegd zijn geen principiële wijziging ten opzichte van de huidige
situatie betekent. (memorie van antwoord, getypte versie blz. 24).

De wijziging is misschien niet principieel, maar in elk geval zeer
substantieel. Olbers gaat hier onder punt 2 van zijn artikel uitvoerig op in
en concludeert tenslotte onder punt 8: «Met deze stelling maskeert het
kabinet het probleem.»
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Second opinion.

Het was de leden van de PvdA-fractie nog steeds niet duidelijk in
hoeverre de introductie van een «second opinion» door de bedrijfsvere–
niging althans een dee/van bovenstaande knelpunten kan ondervangen.
Zij constateerden dat de memorïe van antwoord over de reikwijdte van de
second opinion verdergaande uitspraken doet dan zij in de voorgestelde
wettekst hierover lazen.

Zo stelt de memorie van antwoord dat ook op verzoek van de
werknemer de bedrijfsvereniging een oordeel moet geven over de
ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid. In artikel 39c lazen zij slechts
dat de werknemer de bedrijfsvereniging om een second opinion kan
verzoeken.

De memorie van antwoord stelt: «Indien de bedrijfsvereniging meent
dat betrokkene wel ziek is, za/zij tot uitkering overgaan». Artikel 39c meldt
slechts dat in dat geval de werknemer de bedrijfsvereniging kan
verzoeken ziekengeld uit te keren. Het was deze leden nog steeds niet
duidelijk waarom de voorgestelde wettekst slechts een verzoekrecht van
de werknemer formuleert, als een rechtsplicht van de bedrijfsvereniging
bedoeld zou zijn. Ook in dit kader verzochten zij om een reactie op de vele
kritische vragen en opmerkingen hieromtrent in het artikel van Van
Ettekoven.

De leden van de PvdA-fractie constateerden voorts dat de Tweede
Kamer het «entreegeld» a f 100 voor een second opinion vervangen heeft
door de tekst dat de bedrijfsvereniging voor dit onderzoek kosten in
rekening kan brengen bij de werknemer. Zij constateerden dat de nieuw
voorgestelde tekst weliswaar - gezien de ontstaansgeschiedenis - een
makkelijker entree suggereert, maar geenszins uitsluit dat de eventueel in
rekening te brengen kosten hoger uitvallen, bijvoorbeeld als de
werknemer door bedlegerigheid niet in staat is om zelf naar het spreekuur
van de ZW te gaan, maar aangewezen is op bezoek aan huis. Zij vroegen
zich af of hier niet een maximering aan kostentoerekening gewenst is.
Vooralsnog meenden zij dat de introductie van «second opinion» een
tamelijk mistige tussenvoorziening lijkt te zijn, zowel voor werknemer als
ook werkgever.

Tenslotte vroegen zij in dit kader naar de consequenties van dit
wetsvoorstel voor de «eigen risicodragende werkgevers, m.n. voor de
superakers. Als zij het goed begrepen hebben is de consequentie van TZ
dat een dergelijke eigen risicodrager gedurende de eerste 2/6 weken
ophoudt eigen risicodrager te zijn. De loondoorbetalingsverplichting ex
artikel 1638 c BW prevaleert boven het eigen risicodragen. Strikt genomen
moet deze »aker« gedurende 2/6 weken öf een gecertificeerde Arbodienst
inschakelen öf de controle laten verrichten door de bedrijfsvereniging en
na deze 2/6 weken door de bedrijfsvereniging aan te wijzen controle–
artsen inschakelen (delegatie van B.V.-taken). Strikt geredeneerd zou de
inschakeling van twee afzonderlijke medische diensten nodig kunnen zijn.
Dit leek hun zeer ongewenst.

ILO-verdrag 103 en positie van vrouwen (zwangerschaps– en
bevallingsverlof)

De leden van de PvdA-fractie hadden met gefronste wenkbrauwen
kennis genomen van de passage over ILO-verdrag 103. Artikel 4 lid 8 luidt:
«in no case shall the employer be individually liable for the cost of such
benefit due to women employed by them.» Het kabinet stelt dat de keuze
van de werkgever voor eigen risico dragen vrijwillig is en het aangaan van
een dergelijke vrijwillige verplichting niet in strijd is met ILO-verdrag 103.

Deze leden achtten deze redenering niet overtuigend. De huidige
mogelijkheid tot een keus voor eigen risico dragen impliceert het
«meenemen» van zwangerschaps– en bevallingsverlof en daarmee
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verband houdende ziektes. De vrijwilligheid om dit risico zelf te dragen is
dus beperkt.

Dat doet afbreuk aan de mate van vrijwilligheid en wringt naar hun
mening met ILO-verdrag 103.

Ontvlechting SV– en arbo-taken

De leden van de PvdA-fractie lazen in de memorie van antwoord niet of
de eerder gesignaleerde interpretatieverschillen tussen FBV en het
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de reikwijdte van
het amendement Bijleveld-Leijnse thans de wereld uit zijn. Graag wensten
zij hierover nadere informatie. Deze leden benadrukten hierbij dat hun
belangstelling voor deze vraag niet primair gelegen is in overwegingen,
gericht op de positie van de bedrijfsverenigingen of GAK (al is een
fatsoenlijk herplaatsingsbeleid voor huidig ZW-personeel een zeer
legitiem element in de afweging) dan wel een voorrang voor het vrije
concurrentiebeginsel.

Hun zorg betrof vooral de continuïteit van aarzelend ingezet volume–
beleid. Waar werkgevers 2 a 4 jaar de tijd krijgen om zich aan te sluiten bij
Arbo-diensten, zouden bedrijfsverenigingen in die overgangsfase huidige
vormen van volumebeleid (verzuimbegeleiding, voorlichting over
preventie) dienen te continueren, voorzover en voor zolang de bij hen
aangesloten werkgevers nog niet aangesloten zijn bij een Arbo-dienst. Zij
meenden dat het tempo van «ontvlechting» niet ondergeschikt mag zijn
aan bestaand volumebeleid.

Eventueel kopje Ziektewet:

De leden van de PvdA-fractie hadden in de memorie van antwoord niet
gelezen of de voorgestelde brutering van de overhevelingstoeslag de
problematiek, voortvloeiend uit het gebrek aan een kopjesregeling in de
ZW, opheft. Indien dat niet het geval is, dient naar hun mening deze
lacune zo spoedig mogelijk opgeheven te worden.

De leden van de fractie van D66 hadden met belangstelling maar ook
met verbazing kennis genomen van het antwoord van de regering op de
inbreng die de verschillende fracties hebben geleverd.

Verbazing om de summiere dan wel ontbrekende antwoorden op tal van
fundamentele vragen leverde hen lezing van de memorie van antwoord
op.

Dit sloeg om in een lichte verbijstering waar op een vraag van de leden
van de fractie van D66 omtrent art. 29 a, eerste lid betreffende de
«aansluitend» en «oorzaak-eis» de regering zelfs onomwonden stelt dat
«zich wel eens interpretatie-problemen zullen kunnen voordoen».

In het voorlopig verslag stelden de leden van de fractie van D66 dat
geconstateerd moet worden dat doordat in Cao's de 100% doorbetaling
van loon bij ziekte geregeld is de prikkel bij de werknemer voorlopig
achter de horizon is verdwenen. Zij vroegen:

- Vindt de regering dit een gewenst effect?
- Realiseert de regering zich dat vele bedrijven in liquiditeitsproblemen

kunnen komen zolang er in «ruim 90% van de Cao's» (memorie van
antwoord p. 13) sprake is van 2/6 weken 100% doorbetaling van loon bij
ziekte?

- Ruim 20% van het ziekteverzuim is te herleiden tot wachttijden bij de
dokter. Vindt de regering het terecht de financiële last daarvoor bij de
werkgever te leggen?
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Het eerdergenoemde artikel van Olbers bracht de leden van de fractie
van D66 tot de volgende vragen, waarmee zij ook op juridische proce–
dures terugkwamen:

- Van ziekte is volgens de Hoge Raad sprake wanneer de werknemer te
goeder trouw meent ziek te zijn, van goeder trouw is sprake wanneer hij
afgaat op het oordeel van zijn behandelend geneesheer.

Welke mogelijkheden staan voor de werkgever open om te controleren
of van ziekte sprake is zonder de privacy van zijn werknemer aan te
tasten?

- Is de stelling (van Olbers) juist dat de werknemer gedurende 2/6
weken verplicht kan worden andere binnen het kader van zijn arbeidsover–
eenkomst passende werkzaamheden te verrichten?

- Zo ja, onder welke omstandigheden en in welke gevallen?
- Is de regering het met de leden van de fractie van D66 eens dat de

werkgever zal trachten de aansluitend-eis bij zwangerschapsverlof zo te
interpreteren dat de uitkering ten laste van de «ziektewetkas» komt, terwijl
de uitkeringsinstanties zullen trachten te stellen dat deze kosten ten laste
van de werkgever komen.

- Om dit soort gevechten en interpretatieproblemen te elimineren
vinden de leden van de fractie van D66 een meer sluitende interpretatie
van art. 29a eerste lid een absolute noodzaak.

De voorzitter van de commissie,
Van der Meulen

De griffier van de commissie,
Baljé
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