
Eerste Kamer der Staten-Generaal 1
Vergaderjaar 1993-1994 Nr. 83d

22899 Wijziging van de Ziektewet, het Burgerlijk
Wetboek en enkele andere wetten, alsmede het
treffen van een regeling voor het
overheidspersoneel, in verband met
terugdringing van het ziekteverzuim (Wet
terugdringing ziekteverzuim)

NADERE MEMORIE VAN ANTWOORD
Ontvangen 29 november 1993

De Memorie van Antwoord geeft de leden van de Commissie
aanleiding tot het formuleren van een aantal vragen en opmerkingen.

1. Invoeringsdatum

De leden van de commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid
hebben uit verschillende bronnen vernomen dat de voorgenomen invoe–
ringsdatum van het voorliggende wetsvoorstel en het wetsvoorstel
Wijziging Arbowet op aanzienlijke problemen stuit, onder meer in
verband met het voorbereidende werk en de nadere regelgeving die
vereist zijn voor een goede implementatie.

Anderzijds hebben deze leden van diezelfde bronnen vernomen dat het
verschuiven van de inwerkingtredingsdatum na 1 januari 1994 eveneens
grote problemen oplevert. De leden van de commissie vragen een
overzicht van de te verwachten knelpunten bij inwerkingtreding op
respectievelijk na 1 januari 1994. Tevens vragen deze leden of de invoe–
ringsdatum gebonden is aan 1 januari van enig jaar in verband met de
premiestelling ZW. In dit verband wordt ten slotte verwezen naar de
memorie van antwoord op het punt van de uitbreiding van het eigen
risicodragerschap. In de memorie van antwoord is aangegeven dat deze
uitbreiding wordt uitgesteld tot bijvoorbeeld 1 april of 1 juli 1994; de
leden van de commissie veronderstellen dat de genoemde uitbreiding
gevolgen kan hebben voor de premiehoogte van de daarna resterende
omslagleden.

Het kabinet heeft in de memorie van antwoord aangegeven dat het
geen aanleiding ziet om af te zien van invoering van het voorliggende
wetsvoorstel en het wetsvoorstel Wijziging Arbowet op 1 januari
aanstaande.

De uitvoeringsorganen, i.c. de bedrijfsverenigingen, zijn volop bezig
met de voorbereiding op de implementatie van het voorliggende
wetsvoorstel. Het is juist, zoals de leden van de commissie veronder–
stellen, dat de invoeringsdatum van het voorliggende wetsvoorstel in
verband met de premiestelling in hoge mate gebonden is aan 1 januari
van enig jaar. Een andere datum dan 1 januari leidt tot forse admini–
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stratief-technische problemen, zowel voor de uitvoeringsorganen als voor
werkgevers in verband met de heffing van de premie voor de Ziektewet.

Wat betreft de algemene maatregelen van bestuur die in dit kader van
belang kunnen zijn, merk ik het volgende op. De door de leden van de
commissie gememoreerde algemene maatregel van bestuur op basis van
art. 10a OSV, met andere woorden de amvb met betrekking tot het eigen
risicodragen, zal worden uitgesteld tot 1 april of 1 juli 1994. In zijn
algemeenheid is het juist, zoals de leden van de commissie veronder–
stellen, dat een uitbreiding van het eigen risicodragen gevolgen kan
hebben voor de premiehoogte van de daarna resterende omslagleden.
Dit kan het geval zijn wanneer een werkgever met een lager dan
gemiddeld ziekteverzuim eigen risicodrager wordt. Het verlies aan
premie-inkomsten is in dat geval groter dan de winst van het niet meer
uit te keren ziekengeld.

Dit behoeft overigens niet persé te leiden tot een aanpassing van de
ZW-premie van de bedrijven die omslaglid blijven. Wanneer de verze–
kerde loonbedragen van de nieuwe eigen risicodrager een gering deel
vormen van het totaal, leidt dit niet tot premie-aanpassing voor de
overige werkgevers. Bovendien zit een werkgever met een laag ziekte–
verzuim al in de laagste premieklasse, waardoor het verschil tussen de
gederfde premie-inkomsten en de winst van het niet meer uit te keren
ziekengeld niet zo groot is. Of deze amvb gevolgen heeft voor de premie–
hoogte van de daarna resterende omslagleden is voorts mede afhankelijk
van het aantal werkgevers dat een verzoek tot eigen risicodragerschap
richt aan de bedrijfsvereniging en hoeveel werkgevers vervolgens
voldoen aan de nog te bepalen voorwaarden.

Dit valt derhalve op dit moment absoluuut niet te voorzien. Bij grote
aantailen verzoeken en toestemmingen in een sector, kan de bedrijfsver–
eniging bepalen dat de toestemming voor het eigen risicodragerschap
ingaat op 1 januari 1995. Daarmee kunnen problemen in de sfeer van de
premieheffing worden voorkomen.

Daarnaast heb ik overwogen een amvb te treffen op basis van het
nieuwe artikel 59 ZW (art. I, onderdeel P, TZ). Dit nieuwe artikel geeft
aan dat bij amvb kan worden bepaald dat aan bedrijfsverenigingen de
bevoegdheid wordt verleend te bepalen dat - behalve het in de wet
geregelde ziekengeld - andere uitkeringen worden gedaan of bijdragen
worden verstrekt voor een of meer sociale fondsen. In de praktijk gaat
het hierbij vooral om de verstrekking van vakantiebonnen bij ziekte,
verstrekking van de pensioenpremie in verband met de voortzetting van
pensioenopbouw bij ziekte en een aantal uitkeringen van meer
incidentele aard (zoals vervoer stoffelijk overschot). Deze uitkeringen zijn
gebaseerd op de artikelen 57 en 87, tweede lid, van de ZW. Na
gesprekken met de uitvoering, ben ik tot de conclusie gekomen dat er
geen noodzaak is om de amvb op basis van het nieuwe artikel 59 te
treffen. Naar mijn overtuiging kan over de bedoelde bovenwettelijke
betalingen in de arbeidsvoorwaardelijke sfeer tot nadere afspraken
tussen werkgevers en werknemers worden gekomen, zonder dat een
beroep hoeft te worden gedaan op bedrijfsverenigingen. In dit kader is
het wel van belang dat sociale partners de gelegenheid krijgen om deze
nadere afspraken te maken. Ik ben dan ook voornemens om artikel I,
onderdeel P, van het voorliggende wetsvoorstel pas op 1 april 1994 of 1
juli 1994 in werking te laten treden. Hiermee kunnen problemen in de
praktijk worden voorkomen.

In de sfeer van de nadere regelgeving, verdienen ook de door de
Sociale Verzekeringsraad te treffen regels de aandacht. Het betreft hier
o.m. regels met betrekking tot kostentoerekening van bedrijfsvereni–
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gingen aan werkgevers en arbodiensten met betrekking tot niet reguliere
taken van bedrijfsverenigingen, criteria op grond waarvan bedrijfsvereni–
gingen ziekengeld kunnen verhalen indien blijkt dat werkgevers op niet
adequate wijze aan hun taak met betrekking tot verzuimbegeleiding
hebben voldaan en regels met betrekking tot het bepalen van de eerste
werkdag in bijzondere situaties. De SVr zal de noodzakelijke regels voor
de beoogde inwerkingtredingsdatum kunnen treffen.

De leden van de commissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
verwijzen in hun vraagstelling over de inwerkingtredingsdatum naar de
toespraak van mr. I. J. van Vliet, de voorzitter van de Federatie van
Bedrijfsverenigingen (FBV) op 27 oktober jongstleden te Arnhem. Bij
deze gelegenheid wees de heer Van Vliet enerzijds op de (gevaren
verbonden aan de) krappe voorbereidingstijd die bedrijfsverenigingen
hebben ter implementatie van het voorliggende wetsvoorstel.

Anderzijds wees de heer Van Vliet erop dat als de nieuwe wetgeving
zou stagneren, processen weer naar de oude situatie moeten worden
teruggedraaid, met een fors risico voor de kwaliteit van de uitvoering.
Helder is dat de bedrijfsverenigingen zich al in vergaande mate hebben
voorbereid op de implementatie van het voorliggende wetsvooorstel. Dit
blijkt het duidelijkst aan de premie-inningskant. De in het kader van het
voorliggende wetsvoorstel noodzakelijke systeemwijzigingen zijn reeds
half november geïmplementeerd. Wijzigingen daarop hebben een
minimale doorlooptijd van zes weken. Indien het voorliggende
wetsvoorstel niet met ingang van 1 januari 1994 in werking zal treden,
zal het niet meer mogelijk zijn de voor de dekking van de ZW-uitgaven
noodzakelijke juiste premie-aanpassing te implementeren vóór maart
1994.

Concluderend merk ik op dat de invoering op 1 januari aanstaande
uiteraard een groot beroep doet op de spankracht van de betrokken
uitvoeringsorganen. Van hen wordt een grote krachtsinspanning
gevraagd. Gezien het breed in de samenleving onderschreven belang dat
gehecht wordt aan een voortvarende aanpak van ziekteverzuim en
arbeidsongeschiktheid, ben ik van mening dat we hier te maken hebben
met een gerechtvaardigd beroep op - onder meer - de uitvoeringsor–
ganen van de sociale verzekeringen. Daarnaast zijn de afbreukrisico's,
verbonden aan een verschuiving van de invoeringsdatum dermate groot
dat ik een vertraging van de implementatie onverantwoord acht.
Bovendien zijn in het voorliggende wetsvoorstel en het wetsvoorstel
Wijziging Arbowet voldoende elementen ingebouwd gericht op een
gefaseerde en beheersbare inwerkingtreding.

2. Bonus-malussysteem

De leden van de commissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
wensen nadere opheldering over de toespraak van de
vice-minister-president van 8 november 1993 tijdens het KNOV-congres.
Zij vragen voorts waarom in de memorie van antwoord geen gewag is
gemaakt van de overwegingen omtrent de malus zoals deze bleken in de
toespraak van de vice-minister-president. Zoals ook de heer Vis tijdens
de Algemene Politieke Beschouwingen opmerkte, was in de memorie van
antwoord nog niet het gezamenlijke standpunt van de bewindslieden van
Sociale Zaken en de vice-minister-president verwoord, zoals uitge–
sproken door de vice-minister-president. De heer Vis stelde bij die
gelegenheid tevens een vraag over het dalend aantal reïntegraties bij de
GMD. Voor het antwoord op deze vraag wil ik verwijzen naar paragraaf
1.3 van de memorie van antwoord. Over de uitspraken van de vice–
minister-president en de overwegingen bij de malusregeling heb ik u
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inmiddels een brief gestuurd op 16 november 1993. Op het moment dat
de memorie van antwoord aan de Eerste Kamer werd verzonden, was er
nog geen standpunt geformuleerd inzake een mogelijke «hardheids–
clausule» dan wel de verhoging van de malus. Onmiddellijk nadat dit wël
het geval was, is de Eerste Kamer (bij brief van 16 november) geïnfor–
meerd.

Wat betreft de vragen over welk bonus/malussysteem op dit moment
functioneert dan wel zal functioneren na 1 januari 1994 merk ik het
volgende op.

De bedrijfsverenigingen houden uiteraard rekening met de voorge–
nomen malusaanpassingen die door het voorliggende wetsvoorstel van
kracht moeten worden. Dit om onnodige incasso van malussen te
voorkomen.

Wanneer het wetsvoorstel tot wet wordt verheven zullen de wijzi–
gingen van het bonus/malussysteem immers met terugwerkende kracht
in werking treden. Voor iedereen is na inwerkingtreding van het
wetsvoorstel TZ ook weer volstrekt helder hoe het bonus/malussysteem
er uit ziet. Voor werkgevers die vinden dat zij te veel malus betaald
hebben, gezien de wijzigingen in het malussysteem, staat na 1 januari
1994 de mogelijkheid open om restitutie te vragen bij de bedrijfsver–
eniging.

Een technische werkgroep zal bekijken of het mogelijk is om de risico's
die geen relatie hebben met het werk uit te zonderen van malusbetaling
wanneer geen reïntegratie mogelijk is. Er wordt dus zoals de leden van
de commissie terecht opmerken, nagedacht over een eventueel onder–
scheid tussen een «risque professionel» en een «risque social» in de
malusregeling. Mocht geconstateerd worden dat het maken van een
dergelijk onderscheid mogelijk is, dan zal deze wijziging van het systeem
geen terugwerkende kracht hebben. Dit heeft ook tot gevolg dat na
invoering van de wet TZ het bonus/malussysteem volledig kan worden
uitgevoerd, zonder dat de uitvoering behoeft te anticiperen op nadere
wetgeving. Op dit moment valt nog geen antwoord te geven op de vraag
van de leden van de commissie hoeveel voorbereidingstijd er naar
verwachting gemoeid is met een afbakening tussen het «risque social»
en het «risque professionel». Eerst zal de vraag binnen de technische
werkgroep moeten worden beantwoord of het mogelijk is om in het
bonus/malussysteem de oorzaak van de arbeidsongeschiktheid te laten
meewegen. Naast de werkgeversorganisaties zijn inmiddels ook de
werknemersorganisaties uitgenodigd om deel te nemen aan deze
werkgroep.

3. Vragen leden CDA-fractie

De leden van de CDA-fractie hebben vastgesteld dat zij op een aantal
vragen geen antwoord hebben gekregen. Zij wensen nog beantwoording
van een aantal vragen.

1. Op de vraag van de leden van de CDA-fractie naar de relatie tussen
ziekteverzuim en inkomenshoogte deel ik mee dat er hierover geen
statistische informatie is, omdat dit gegevens betreft die voor de
uitvoering van de huidige ZW niet van belang zijn.

2. De leden van de fractie van het CDA vragen 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.
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Het kabinet gaat er bij de beantwoording van deze vraag vanuit dat de
leden van de CDA-fractie met name doelen op de nieuwe verplichtingen
die voor werkgevers ten gevolge van het inwerking treden van het
wetsvoorstel Wijziging Arbowet gaan gelden.

Het wetsvoorstel Wijziging Arbowet strekt in hoofdzaak tot uitvoering
van de EG-kaderrichtlijn inzake veiligheid en gezondheid op het werk. De
verplichting tot deskundige bijstand bij de preventie van risico's voor
veiligheid en gezondheid vloeit rechtstreeks voort uit de richtlijn. De
lidstaten moeten de capaciteiten en de deskundigheden van deze
deskundigen bepalen. In het wetsvoorstel Wijziging Arbowet is ervoor
gekozen om de voorschriften van deskundigheid niet primair te richten
op de werkgever, zoals in de andere landen waarover informatie
beschikbaar is, maar op de arbodienst.

Het wetsvoorstel omvat meer dan uit de Europese richtlijn voortvloeit
in die zin dat die deskundige ondersteuning niet alleen wordt voorge–
schreven op het vlak van de primaire preventie, maar ook op dat van de
secundaire, de begeleiding van verzuimende werknemers naar reïnte–
gratie in het eigen bedrijf.

Dit vloeit in de eerste plaats voort uit een unaniem door de Tweede
Kamer aanvaarde motie (1991-1192, 22 228, nr. 31). Daarin werd
verzocht om bij de uitvoering van de kaderrichtlijn en in samenhang met
het voor eigen rekening van de werkgever brengen van de eerste weken
van het ziekteverzuim, te komen tot een verplichting voor de werkgever
om een vorm van bedrijfsgezondheidszorg beschikbaar te stellen voor
alle werknemers. In de tweede plaats heeft deze verplichting mede vorm
gekregen op grond van het kabinetsstandpunt sociaal-medische
begeleiding, waarin de verantwoordelijkheid voor het gehele traject van
preventie, verzuimbegeleiding en herplaatsing in het eigen bedrijf primair
bij de werkgever is gelegd. Aldus wordt beoogd een versterking van de
samenhang tussen primaire (arbobeleid) en secundaire (verzuimbege–
leiding) preventie op ondernemingsniveau.

3. Voorts stellen de leden van de CDA-fractie de vraag of de opeen–
stapeling van verplichtingen voor de werkgever contraproduktief kan
werken, in die zin dat werkgevers bij het in dienst nemen van
werknemers uiterst terughoudend en selectief te werk gaan.

De vraag naar de opeenstapeling van verplichtingen voor werkgevers
heeft uiteraard aandacht van het kabinet.

Vastgesteld is dat een aantal - op het eerste oog - «vervelende»
maatregelen voor werkgevers, in zeer positieve zin voor hen kan
uitwerken. Het kabinet heeft vooralsnog geen duidelijke aanwijzingen dat
werkgevers bij het in dienst nemen van werknemers zeer terughoudend
en selectief te werk gaan. Overigens is het kabinet voornemens de
Nationale Commissie Chronisch Zieken advies te vragen over selectie op
gezondheidsaspecten bij de toegang tot de arbeidsmarkt.

4. De leden van de CDA-fractie vragen waarom de premiedifferentiatie
niet verplicht is voor het werknemersdeel van de ZW-premie. Tussen
sociale partners liepen de meningen hierover nogal uiteen. In het
Najaarsoverleg 1990 is afgesproken dat over mogelijke doorwerking van
de premiedifferentiatie in het werknemersdeel advies gevraagd zou
worden aan de SER.

Op 15 maart 1991 heeft de SER zijn advies terzake vastgesteld. Het
was een zeer verdeeld advies, waarbij de standpunten uiteen liepen van
géén systeem van premiedifferentiatie tot geen doorwerking respectie–
velijk een verplichte doorwerking. Het kabinet is van oordeel dat ook de
collectiviteit van werknemers binnen een onderneming in zeker opzicht
op het verzuimbeleid kan worden aangesproken. Om die reden is dan ook
bepaald dat de bedrijfsverenigingen de bevoegdheid hebben in verband
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met de premiedifferentiatie af te wijken van het wettelijk maximum van
1%.

5. 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, vraagt 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.

Het voorgenomen beleid ten aanzien van het terugdringen van het
ziekteverzuim en het beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen is
indertijd in een drietal wetsvoorstellen aan het parlement voorgelegd.
Een onderdeel van de kabinetsbesluitvorming met betrekking tot het
onderhavige wetsvoorstel was het treffen van een overgangsmaatregel,
die erop gericht was langs wettelijke weg te bevorderen dat over boven–
wettelijke verplichtingen in de contracten nieuwe afspraken worden
gemaakt (zgn. Parapluwet). Daaronder werd ook begrepen de bovenwet–
telijke aanvulling op de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever
op basis van het gewijzigde artikel 1638e BW, zoals in het onderhavige
wetsvoorstel is opgenomen. Doel van de parapluwet was het scheppen
van een situatie waarin partijen tenminste in formele zin opnieuw
moesten onderhandelen. Op 8 november 1991 is de Stichting van de
Arbeid gekomen met een nadere aanbeveling inzake bestrijding van het
ziekteverzuim. Daarin bevelen de in de Stichting van de Arbeid vertegen–
woordigde organisaties hun leden aan om in het decentrale arbeidsvoor–
waardenoverleg, als onderdeel van het ziekteverzuimbeleid, ook
afspraken te maken over zogenaamde arbeidsvoorwaardelijke stimu–
lansen in geld en/of vrije tijd, alsmede over de aanwending van eventueel
uit dit beleid voortvloeiende baten. De effectuering van de aanbeveling is
door de sociale partners o.a. afhankelijk gesteld van het niet doorgaan
van de parapluwetgeving.

Op 14 november 1991 heeft een delegatie van het kabinet overleg
gevoerd met de Stichting van de Arbeid over de aanbeveling alsmede
over de daaraan gekoppelde voorwaarden. Gezien de verwachte effecti–
viteit van de centrale aanbeveling afgezet tegen de veronderstelde effec–
tiviteit van de parapluwet heeft het kabinet zich bereid verklaard af te
zien van de parapluwetgeving.

4. Vormgeving zes (twee) weken

De leden van de PvdA-fractie bevestigen dat zij kunnen instemmen
met een financiële toerekening van de eerste 2/6 weken ziekteverzuim
aan de werkgever, maar dat ze zwaarwegende bezwaren houden tegen
de gekozen vormgeving ervan. Deze leden hebben een sterke voorkeur
voor een verplicht eigen risicodragen gedurende 2/6 weken in het kader
van de ZW boven een loondoorbetalingsplicht in het BW. Zij achten de
argumentatie van het kabinet in de memorie van antwoord niet bevre–
digend. De leden van deze fractie menen dat het eigen risicodragen een
beproefd instrument is (dat verruiming zal krijgen door een amendement
van de Tweede Kamer op het voorliggende wetsvoorstel), terwijl de
BW-loondoorbetalingsverplichting een riskanter instrument wordt geacht
met vele haken en ogen. In dit kader stellen deze leden de vraag of de
beoordeling van «de ongeschiktheid tot het verrichten van zijn arbeid»
ten principale verricht moet worden door een deskundige en onpartijdige
derde en niet door potentieel belanghebbenden. De constructie van het
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eigen risicodragen zou eenvoud, inzichtelijkheid en rechtsgelijkheid
bevorderen; een «nieuwe knik» in de gevalsbehandeling kan worden
voorkomen, een neveneffect van geen of dubbel inkomen wordt
vermeden en de rechtspositie en de rechtsgang zouden inzichtelijk en
eenduidig geregeld worden, aldus deze leden.

Ik betreur het dat de leden van de PvdA-fractie de argumentatie in de
memorie van antwoord hebben ervaren als een reactie met een hoog
theoretisch, zo niet dogmatisch, karakter. Het is geenszins mijn
bedoeling geweest om dit vraagstuk in termen van dogma's te
benaderen. Enkele meer principiële overwegingen zijn in dit kader echter
wel relevant. De BW-loondoorbetalingsplicht gedurende de eerste weken
(in plaats van de toekenning van ziekengeld) en de gewijzigde institu–
tionele vormgeving van de sociaal-medische begeleiding, zijn beide
gericht op een versterking van de eigen verantwoordelijkheid van de
werkgever voor het ziekteverzuim(beleid). Juist omdat onduidelijkheid en
vermenging in de verdeling van met name publieke en private verant–
woordelijkheden als een van de oorzaken van de volumebproblematiek
moet worden gezien, heeft het kabinet in dit geval gekozen voor een zo
helder mogelijke scheiding die zo weinig mogelijk gelegenheid geeft tot
afwentelen of afschuiven van verantwoordelijkheden. In de memorie van
antwoord heb ik getracht aan te geven dat het accentueren van de
werkgeversverantwoordelijkheid zich moeilijk verhoudt tot een
(eind)verantwoordelijkheid van de bedrijfsvereniging. Een kenmerk van
het eigen risicodragen in de zin van artikel 10a Organisatiewet sociale
verzekering (OSV) is immers juist dat de verantwoordelijkheid feitelijk bij
de bedrijfsvereniging blijft berusten. Inherent hieraan zou zijn dat de
bedrijfsvereniging ook op een meer structurele wijze betrokken zou zijn
bij de loondoorbetaling (inclusief de controle) door de werkgever en
automatisch - ook zonder second opinion-onderzoek - de betaling zou
moeten overnemen op het moment dat de werkgever zijn betalingsver–
plichting niet nakomt.

De toedeling van de verantwoordelijkheid aan de werkgever voor het
voeren van een adequaat en effectief ziekteverzuimbeleid ligt enerzijds in
het verlengde van de volledige financiële verantwoordelijkheid van de
werkgever voor de eerste weken verzuim en anderzijds in het verlengde
van zijn zorgplicht voor de arbeidsomstandigheden en derhalve de
veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de werknemer. Verzuimbe–
geleiding is een taak die hoort bij het leiden van een bedrijf; deze taak
kan alleen optimaal worden ingevuld 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. Het
kabinet acht het in het licht van het bovenstaande een voor de hand
liggende keuze om ook de verantwoordelijkheid voor het verzuimbeleid
(waaronder de verzuimbegeleiding) in de eerste weken volledig bij de
werkgever te leggen

Het kabinet heeft al eerder onderkend dat met de vormgeving van de
sociaal-medische begeleiding niet gesproken kan worden van een geïnte–
greerde gevalsbehandeling vanaf de eerste ziektedag, waarbij alle taken
en verantwoordelijkheden voor de gehele duur van het Ziektewettraject
bij één en dezelfde instantie liggen. Van een nieuwe «knik» in de gevals–
behandeling na twee of zes weken verzuim, is echter in de visie van het
kabinet geen sprake. De werkgever blijft ook in de periode na twee/zes
weken verantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding, totdat blijkt dat
herplaatsing in het eigen bedrijf niet mogelijk is. Daarnaast is de bedrijfs–
vereniging vanaf het begin van het verzuimproces betrokken, aangezien
zij de ziek– en hersteldmeldingen krijgt, aan het einde van de twee/zes
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weken verzuim een dossier met relevante gegevens ontvangt, na dertien
weken een reïntegratieplan van de werkgever krijgt enz.

In de memorie van antwoord en de nota naar aanleidmg van het
eindverslag aan de Tweede Kamer, heeft het kabinet uitvoerig aange–
geven hoe de gevalsbehandeling er in de nieuwe systematiek in grote
lijnen zal uit zien. Hierbij is ook stilgestaan bij de rol van de arbodienst,
en met name de arts werkzaam bij de arbodienst, met betrekking tot de
beantwoording van de vraag of er sprake is van ongeschiktheid tot het
verrichten van de eigen arbeid. Het is uiteindelijk aan de werkgever om
te bepalen of hij al dan niet loon betaalt op het moment dat er sprake is
van verzuim van de werknemer. Hij zal zich hierbij, afhankelijk van de
situatie, laten adviseren door de professioneel onafhankelijke
deskundige, de arts, voor de beoordeling of er sprake is van arbeidson–
geschiktheid in de zin van de Ziektewet. Het moge duidelijk zijn dat
hierbij niet zonder meer sprake is van een vrijblijvend deskundig advies.
Het werkhervattingsadvies van de arts zal zowel richting werknemer als
werkgever van wezenlijke invloed zijn op de beslissingen tot werkher–
vatting respectievelijk loondoorbetaling. Verder is in dit verband
natuurlijk nog de second opinion als extra voorziening van belang. Het
kabinet is van mening dat niet in alle gevallen een medisch oordeel van
een derde nodig is. Dat zou leiden tot een ongewenste medicalisering
van het verzuim.

Wat betreft de opmerkingen van de leden van de fractie van de PvdA
met betrekking tot de rechtspositie en rechtsgang, moge ik verwijzen
naar de paragraaf met betrekking tot de juridische procedures.

Concluderend merk ik op dat het kabinet de alternatieve vormgevingen
met betrekking tot de eerste weken verzuim en de sociaal-medische
begeleiding zorgvuldig heeft afgewogen alvorens tot de gekozen variant
te besluiten. Het kabinet heeft zich hierbij niet laten leiden door enig
dogma; de keuzen zijn gemaakt op basis van inhoudelijke afwegingen en
met het oog op een onderling samenhangende benadering van de
verdeling van verantwoordelijkheden.

De leden van de PvdA-fractie vragen of er situaties denkbaar zijn
waarin de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever niet geëffec–
tueerd wordt (bijvoorbeeld bij sursèance van betaling of faillissement) en
de zieke werknemer naar de bijstand moet.

Ik wijs erop dat in de memorie van antwoord al is uiteengezet dat er in
het geval van faillissement of surséance van betaling geen verschil is in
de rechten van de werknemer op loon wegens het verrichten van arbeid
of gedurende zes weken ziekte. Wanneer sprake is van faillissement of
surséance van betaling dan is het loon van de - al dan niet zieke -
werknemer boedelschuld. Dit betekent dus dat het loon rechtstreeks uit
de boedel moet worden betaald voordat de overige schuldeisers aan bod
komen. Overigens wijs ik erop dat in de situatie van faillissement of
surséance van betaling hoofdstuk IV van de Werkloosheidswet van
toepassing is, hetgeen impliceert dat de bedrijfsvereniging de
verplichting van de werkgever overneemt.

De leden van de PvdA-fractie veronderstellen dat de keus voor een
loondoorbetalingsverplichting soms kan leiden tot een «dubbel» inkomen
tijdens de 2/6 wekenmaatregel. Zij leggen een drietal casusposities voor.
Hierover kan het volgende worden opgemerkt.
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Casus A

Allereerst wordt opgemerkt dat, zoals uit de memorie van antwoord
moge blijken, deze casus toepassing van artikel 30, eerste lid, van de ZW
niet uitsluit.

Een tweede opmerking is dat deze casus zich, zij het slechts
gedurende hooguit twee dagen, nu ook kan voordoen. Gedoeld wordt op
de situatie dat er twee wachtdagen gelden. Over die wachtdagen wordt
geen ziekengeld uitgekeerd, de werkgever is gehouden het loon door te
betalen. Ook dan bestaat de mogelijkheid dat de werknemer gedurende
die dagen fulltime gaat «klussen».

Het is een zaak van sociale partners en niet van de overheid, om hierin
te voorzien. Afspraken over het voorkomen van een door deze leden
bedoelde ongewenste samenloop van inkomsten uit arbeid zouden
kunnen worden opgenomen in een cao, een arbeidsreglement of een
arbeidsovereenkomst.

Casus B en C

Terecht wordt door de aan het woord zijnde leden opgemerkt dat in
deze casus gedurende de eerste 2/6 weken van ziekte, artikel 32 van de
ZW geen toepassing kan vinden. De veronderstelling van deze leden dat
de artikelen 33 van de AAW en 44 van de WAO niet voor deze casus
bedoeld zijn, is juist.

Een feit is dat door de voorgestelde wijziging van artikel 1638e, eerste
lid, van het BW de werknemer gedurende de eerste 2/6 weken ziekte
wettelijk recht krijgt op 70% van het naar tijdsruimte vastgestelde loon.
Op grond van het tweede lid van artikel 1638e wordt het loon dat de
werkgever dient te betalen verminderd met, zo is voorgesteld in artikel
XIV van het voorliggende wetsvoorstel, het bedrag dat aan de
werknemer krachtens «enige wettelijk voorgeschreven verzekering»
wordt uitgekeerd. Na de 2/6 weken periode dient, bij ongewijzigde
situatie, artikel 32 van de ZW te worden toegepast. Toepassing van beide
anti-cumulatiebepalingen - artikel 1638c, tweede lid, van het BW en
artikel 32 van de ZW - leidt naar mijn oordeel dus niet tot ongewenste
uitkomsten.

5. Juridische procedures

De leden van de PvdA-fractie verzoeken het kabinet alsnog in te gaan
op de door Olbers veronderstelde «arbeidsrechtelijke leemten», in zijn
artikel beknopt weergegeven in de punten 2 t/m 8. Ook de leden van de
D66-fractie hebben nog vragen over het betreffende artikel.

In zijn artikel «Arbeidsrechtelijke leemten in het voorstel van Wet
terugdringing ziekteverzuim» (Sociaal Recht, 1993, 2) gaat Mr. M. M.
Olbers onder punt 2 o.a. in op het begrip ziekte dat in de arbeidswet–
geving niet gedefinieerd is en de gevolgen daarvan voor de beoordeling
van de civiele rechter of er inderdaad sprake is van ziekte. Tevens ziet
Olbers problemen bij de eventuele bewijslast van ziekte door de
werknemer. In zijn artikel «Arbeidsrechtelijke aspecten van de Wet terug–
dringing ziekteverzuim» (Sociaal Recht, 1993, 10/11) merkt Olbers op
dat een deel van zijn kritiek is ondervangen door de wijziging in het
wetsvoorstel, inhoudende dat de werknemer in geval van een geschil
over het bestaan van de arbeidsongeschiktheid aan de bedrijfsvereniging
ter zake om een second opinion en uitkering van ziekengeld kan
verzoeken. Zoals reeds vermeld in de memorie van antwoord, is het
begrip ziekte in de arbeidswetgeving geen nieuw fenomeen en komt de
kantonrechter vaker in aanraking met rechtsvragen betreffende het al
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dan niet ziek zijn van de werknemer. Daarnaast heeft de kantonrechter
de mogelijkheid om aan de werkgever de bewijslast op te leggen van de
onwettigheid van het verzuim van de werknemer. In hoeverre de rechter
hiervan gebruik zal maken is nu nog niet bekend. Door dit wetsvoorstel
wordt de verantwoordelijkheid voor de controle of de werknemer
inderdaad ziek is gedurende de eerste zes/twee weken gelegd bij de
werkgever.

In punt 3 gaat Olbers in op het begrip «zijn arbeid» zoals dat in artikel
1638e BW voorkomt; de conclusie dat daaronder de contractueel
bedongen arbeid valt, is correct. In de Nota naar aanleiding van het
eindverslag is op de invulling van het begrip ingegaan (kamerstukken II,
1992-1993, 22 899, nr. 8, blz. 17). Indien partijen overeenkomen dat de
werknemer in voorkomende gevallen ook verplicht is andere passende
arbeid te verrichten, is deze afspraak ook van toepassing tijdens de
periode van ziekte van de werknemer. Daarbij dient wel gelet te worden
op het feit dat er sprake dient te zijn van passende arbeid. Het kan echter
ook zo zijn dat een uitzondering is opgenomen en deze afspraak bij
ziekte van de werknemer niet van toepassing is. De conclusie van Olbers
dat de samentelling van ziekteperiodes voor de bepaling van de zes
(twee) weken maatregel ertoe leidt dat zowel de werkgever als de
werknemer meerdere keren per jaar met een loondoorbetalingsver–
plichting c.q. recht op loon tijdens ziekte geconfronteerd kan worden, is
correct. Dit betekent echter niet dat een werkgever geconfronteerd kan
worden met een werknemer die bijv. regelmatig ziek is en waarvoor hij
gedurende een heel jaar het loon zou moeten doorbetalen. Deze situatie,
die kan ontstaan indien de werknemer gedurende een periode van vier
weken ziek is, daarna een herstelperiode van drie weken heeft,
vervolgens weer vier weken ziek is, weer drie weken herstel enz., wordt
door de samentellingsregeling voorkomen.

In het artikel van Olbers komt de vraag naar voren of een zwangere
werkneemster bij indiensttreding moet vermelden dat zij zwanger is en
gaat hij in op de problematiek rondom werving en selectie. Deze proble–
matiek is aan de orde geweest in de Nota naar aanleiding van het
eindverslag aan de Tweede Kamer. Daarbij is erop gewezen dat
zwangere werkneemsters bij het sollicitatiegesprek niet verplicht zijn om
te antwoorden op vragen over het bestaan van een eventuele zwanger–
schap. Het niet vermelden heeft geen consequenties voor de loondoor–
betalingsverplichting van de werkgever op basis van artikel 1638e BW.
Voor de problematiek van het wervings– en selectieproces wordt
verwezen naar het kabinetsstandpunt dat is vastgelegd in kamerstukken
II, 1992-1993,23020.

De mening van Olbers over ongewenste effecten van het onderhavige
wetsvoorstel wordt door het kabinet niet onderschreven. De mogelijkheid
dat de werkgever, eerder dan nu het geval is, de dienstbetrekking zal
beëindigen in de proeftijd wegens ziekte, komt onwaarschijnlijk voor.
ledere beëindiging van een dienstbetrekking zal tot gevolg hebben dat
opnieuw naar een nieuwe arbeidskracht gezocht zal moeten worden, die
opnieuw zal moeten worden ingewerkt.

In punt 7 gaat Olbers in op de sanctiemogelijkheden van de werkgever,
m.n. in relatie tot de controle–, informatie– en medewerkingsverplich–
tingen die in de ZW zijn opgenomen, maar niet voorkomen in het BW.
Zoals eerder in deze nadere memorie opgemerkt heeft de werkgever
diverse mogelijkheden om de verplichtingen van de werknemer tijdens
ziekte vast te leggen. Dit kan op basis van het arbeidsreglement, de
arbeidsovereenkomst en de cao.
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Ten slotte komt Olbers in punt 8 tot de conclusie dat het ongewenst is
dat er een samenloop bestaat van kantongerechtsprocedures en
beroepszaken krachtens de ZW. Het kabinet deelt deze opvatting niet.
Over deze samenloop is tijdens de schriftelijke behandeling van het
onderhavige wetsvoorstel in de Tweede Kamer ingegaan (kamerstukken
II, 1992-1993, 22 899, nr. 3, blz. 24,) en tevens in de memorie van
antwoord aan de Eerste Kamer.

De leden van de PvdA-fractie verzochten het kabinet ook in te gaan op
de mogelijke procedures zoals die onder a t/m j in het artikel van Van
Ettekoven zijn weergegeven.

In het artikel Rechtsbescherming na invoering van de Wet Terug–
dringing Ziekteverzuim (SMA 1993 p. 693 vv) door Mr. B. J. van
Ettekoven heeft hij een aantal beslissingen opgenomen, met daaraan
gekoppeld de beroepsmogelijkheden.

De conclusie bij de onderdelen a en b is correct. In onderdeel c gaat
Van Ettekoven in op de rol van de kantonrechter in procedures met een
medisch aspect. Hij trekt daarbij in zijn artikel de conclusie dat in het
bestuursprocesrecht de kwaliteit van de rechtsbescherming hoger is dan
in de civielrechtelijke procedure.

Zoals eerder opgemerkt hebben beroepsinstanties in het civiele recht
een langdurige en uitvoerige praktijkervaring met de beoordeling van de
vraag of de werknemer ziek is. In antwoord op vragen van de leden van
de PvdA-fractie en de VVD-fractie inzake het voorstel van Van Ettekoven
om de bestuursrechter als bevoegde rechter aan te wijzen voor alle
ziekte– en Ziektewetgeschillen heeft het kabinet geantwoord dat het geen
aanleiding ziet om rechtsvragen die betrekking hebben op de arbeidsver–
houding tussen werkgever en werknemer uit de rechtssfeer van het
civiele recht te halen en als aparte categorie over te brengen naar het
bestuursrecht. Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen die aanleiding geven
om op dit moment een ander standpunt in te nemen.

In onderdeel d gaat Van Ettekoven van de veronderstelling uit dat
artikel 39c, eerste lid een bevoegdheid van de bedrijfsvereniging inhoudt.
Deze stelling is echter onjuist. Met de woorden «kan verzoeken» in artikel
39c, eerste lid, is alleen bedoeld dat een werknemer een keuze heeft om
al dan niet een second opinion te vragen. Heeft de werknemer om een
second opinion gevraagd, dan moet de bedrijfsvereniging deze geven.
Over het beroepsrecht van de werknemer, hetgeen Van Ettekoven in
onderdeel e aan de orde stelt, merk ik op dat de werknemer wel belang–
hebbende is en dus beroep kan instellen tegen de second opinion
beslissing.

De mogelijkheid die Van Ettekoven in de eerste alinea van pagina 14
(gestencilde versie) schetst, namelijk dat de werkgever nadat de bedrijfs–
vereniging de werknemer in de second opinion arbeidsongeschikt heeft
verklaard, in een civielrechtelijke procedure met de werknemer terecht
zal komen, acht ik niet reëel. In onderdeel g stelt Van Ettekoven terecht
dat een werknemer geen beroepsrecht heeft als het de beslissing van de
bedrijfsvereniging betreft om de werknemer de verplichtingen op te
leggen als bedoeld in artikel 39a, eerste lid. De werknemer heeft hierbij
ook geen belang.

De stelling neergelegd in onderdeel h dat de werkgever geen beroeps–
recht heeft tegen het verhaal van de kosten van de door hem aange–
vraagde second opinion lijkt mij niet juist. Na invoering van het
wetsvoorstel Algemene Wet Bestuursrecht is voor de vraag of iemand
beroepsrecht heeft van belang of het besluit hem rechtstreeks treft en of
het een financiële verplichting of aanspraak betreft. Beide vragen moeten
naar mijn mening bevestigend worden beantwoord.

De werkgever heeft dus beroepsrecht.
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6. Second opinion

De leden van de PvdA-fractie merken op dat het hen nog steeds niet
duidelijk is in hoeverre de introductie van de second opinion een deel van
de door hen geconstateerde knelpunten kan ondervangen. Zij menen dat
de memorie 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 op verzoek van de
werknemer de bedrijfsvereniging een oordeel moet geven over de
ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid, terwijl zij in artikel 39c
slechts lezen dat de werknemer de bedrijfsvereniging om een second
opinion kan verzoeken. Voorts wijzen zij erop dat de memorie van
antwoord stelt: «Indien de bedrijfsvereniging meent dat betrokkene wel
ziek is, zal zij tot uitkering overgaan», terwijl artikel 39c slechts meldt dat
in dat geval de werknemer de bedrijfsvereniging kan verzoeken
ziekengeld uit te keren. Het is deze leden niet duidelijk waarom de
voorgestelde wettekst slechts een verzoekrecht van de werknemer
formuleert, als een rechtsplicht van de bedrijfsvereniging bedoeld zou
zijn.

Het kabinet betreurt het dat de leden van de PvdA-fractie nog zoveel
haken en ogen constateren aan de vormgeving van de second opinion.
Met de voorgestelde second opinion heeft het kabinet beoogd een
tussenvoorziening te creëren voor die situaties waarin werknemers
gedurende de eerste zes(twee) wekenperiode geen loon krijgen doorbe–
taald van hun werkgever. Het kabinet heeft beoogd een dergelijke
tussenvoorziening te creëren, zonder afbreuk te doen aan het karakter
van de zes (twee) wekenmaatregel, namelijk het leggen van de (finan–
ciële) verantwoordelijkheid voor die periode bij de werkgever; het kabinet
heeft uitdrukkelijk niet gekozen voor een constructie waarbij de bedrijfs–
vereniging automatisch de betaling overneemt vanaf het moment dat de
werkgever het loon niet meer doorbetaalt. De werknemer zal zich dus
zèlf met een verzoek om een uitkering tot de bedrijfsvereniging moeten
wenden.

Dergelijke overwegingen liggen ten grondslag aan de «kan-formu–
lering» van de desbetreffende bepaling. Het gaat hier immers niet om
een «reguliere» taak van de bedrijfsvereniging, maar om een activiteit
die, op verzoek en onder bepaalde voorwaarden, wordt verricht.

Over de feitelijke betekenis en consequenties van de second opinion
voor de werknemer wil het kabinet ook zeker geen twijfel laten bestaan.
In de toelichting bij de nota van wijziging bij het onderhavige
wetsvoorstel en de memorie van antwoord is, in de visie van het kabinet,
de strekking van de second opinion op eenduidige wijze toegelicht. Als
de bedrijfsvereniging, na daartoe te zijn verzocht, constateert dat iemand
ziek is, zal zij tot uitkering overgaan.

De leden van de PvdA-fractie constateren 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 menen dat deze nieuw voorgestelde
tekst 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 te gaan, maar aangewezen is op bezoek aan huis. Zij vragen
zich af of hier niet een maximering aan kostentoerekening gewenst is.

Het kabinet merkt op dat de financiële drempel indertijd in het
wetsvoorstel is opgenomen om te voorkomen dat de second opinion -
zonder enige drempel - automatisch als tweede voorziening zou worden
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gebruikt. Het is in de visie van het kabinet nooit de bedoeling geweest
om alle met het onderzoek samenhangende kosten in rekening te
brengen bij de werknemer. Het kabinet verwacht dan ook niet dat
werknemers naar aanleiding van een verzoek om een second opinion met
hoge kostendeclaraties zullen worden geconfronteerd.

Ten slotte vragen zij in dit kader naar de consequenties van het
voorliggende wetsvoorstel voor de superakers. In de memorie van
antwoord is al uiteengezet dat in de visie van het kabinet superakers zich
in hun eigen - risicoperiode bij de begeleiding van zieke werknemers
kunnen laten bijstaan door een arbodienst. De medische dienst die op
dat moment voor de akers werkt, kan (na certificatie) dezelfde zijn als de
arbodienst. De bedrijfsvereniging (onder wiens verantwoordelijkheid het
eigen risicodragen plaatsvindt) kan de werkgever bijsturen indien blijkt
dat hij zijn taken niet goed vervult. In de visie van het kabinet behoeft er
in de werkwijze van de superakers ten opzichte van de huidige situatie
niet veel te veranderen; een splitsing in twee afzonderlijke medische
diensten is in ieder geval niet aan de orde.

7. ILO-verdrag 103

De leden van de PvdA-fractie achten de stelling van het kabinet, 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
lAO-Verdrag nr. 103, niet overtuigend. Deze leden menen dat de vrijwil–
ligheid om het risico zelf te dragen feitelijk beperkt is. De huidige
regeling doet afbreuk aan de mate van vrijwilligheid en wringt naar hun
mening met lAO-Verdrag nr. 103.

De leden van deze fractie wijzen in dit verband tevens op het bepaalde
in artikel 4, lid 8 van lAO-Verdrag nr. 103, luidend: «in no case shall the
employer be individually liable for the cost of such benefit».

Het kabinet meent dat het niet juist is te veronderstellen dat het
systeem van het eigen risico dragen zich niet zou verdragen met de uit
lAO-Verdrag nr. 103 voortvloeiende verplichtingen. Het kabinet merkt op
dat artikel 4, lid 1 van lAO-Verdrag nr. 103 verplicht tot het verlenen van
zwangerschaps– en bevallingsuitkeringen.

Overeenkomstig artikel 4, lid 4 van het Verdrag dienen deze uitke–
ringen te worden verleend hetzij middels verplichte sociale verzekering
hetzij uit overheidsmiddelen. Zoals door het kabinet reeds is aangegeven,
wordt met de bestaande voorziening in de Ziektewet (ZW), op grond
waarvan gedurende 16 weken zwangerschaps– en bevallingsuitkeringen
wordt verleend, aan deze verplichting voldaan.

Voor wat betreft het in artikel 4, lid 8 van voornoemd verdrag
opgenomen verbod van aansprakelijkheid van de werkgever merkt het
kabinet op dat uit het gebruik van de woorden «bedoelde uitkeringen»
(such benefits) voortvloeit dat het betreffende verbod uitsluitend gericht
is op de kosten van de te verlenen sociale zekerheids– c.q. bijstandsuitke–
ringen.

Voor de uitkeringen krachtens de ZW en de ABW is de werkgever c.q.
eigen risicodrager niet aansprakelijk. Deze uitkeringen worden betaald
via collectieve financiering resp. uit de algemene middelen. Het kabinet
constateert dan ook dat op dit punt geen strijdigheid met verdragsver–
plichtingen bestaat.

Het kabinet kan overigens de mening van de leden van de
PvdA-fractie, dat het «meenemen» van zwangerschaps– en bevallingsuit–
keringen een afbreuk doet aan de mate van vrijwilligheid tot het dragen
van het eigen risico, niet delen. Het kabinet stelt zich dienaangaande op

Eerste Kamer, vergaderjaar 1993-1994, 22 899, nr 83d 13



het standpunt dat het systeem van de Ziektewet uitgaat van het
algemene beginsel tot bescherming van het risico «ziekte», waaronder
mede wordt verstaan zwangerschap en bevallmg, als ook gebreken.
Ingevolge artikel 10a van de Organisatiewet (OSV) kan een werkgever
toestemming worden verleend om het risico van de wettelijke zieken–
geldverzekering zelf te dragen. Uit de bewoordingen van deze bepaling
vloeit voort dat het eigen risico dragen slechts het gehele door de ZW
gedekte risico kan omvatten en dat het niet mogelijk is te kiezen voor
een onderdeel (bijvoorbeeld het meest gunstige) ervan. Het eigen risico
dragen laat overigens onverlet dat de lasten collectief, d.w.z. door de
werkgever en de gezamenlijke binnen het bedrijf werkende werknemers
kunnen worden gedragen

Tegen de reeds lang bestaande regeling van het eigen risico dragen
zijn door de IAO nimmer bezwaren geuit. Het kabinet meent dat dit
kennelijk zijn grond vindt in de vrijwilligheid van de werkgever om het
risico van de wettelijke ziekengeldverzekering op zich te nemen. Aldus
mag naar het oordeel van het kabinet worden geconstateerd dat de
regeling geen inbreuk maakt op de betreffende verdragsverplichtingen.

8. Ontvlechting sv-en arbotaken

De leden van de PvdA-fractie lezen in de memorie van antwoord niet
of de eerder gesignaleerde interpretatieverschillen tussen Federatie van
Bedrijfsverenigingen en het ministerie over de reikwijdte van het
amendement Bijleveld –Leijnse thans uit de wereld zijn. De leden van
deze fractie zijn met name bezorgd over de continuïteit van het door
bedrijfsverenigingen «aarzelend» ingezette volumebeleid. Zij menen dat
het tempo van «ontvlechting» niet ondergeschikt mag zijn aan bestaand
volumebeleid.

Bij brief van 17 augustus jl. heb ik de SVr geïnformeerd over onder
meer de wijziging die tengevolge van het amendement Bijleveld-Leijnse
in het onderhavige wetsvoorstel is aangebracht. De wijziging impliceert
een overgangsregeling, die ertoe strekt dat bedrijfsverenigingen en
administratiekantoren bevoegd zijn tegen kostprijs werkzaamheden te
verrichten in opdracht of ten behoeve van een arbodienst. Bepaald is
tevens dat met betrekking tot deze werkzaamheden (en de daarvoor
beschikbare capaciteit) de status quo van vóór 1 mei 1993 dient te
worden gehandhaafd; dit betekent dat er in deze overgangsfase vanaf
1 mei 1993 dus geen uitbreiding van personeel of intensivering van aciti–
viteiten mag plaatsvinden. Over de interpretatie op hoofdlijnen van deze
overgangsbepaling bestond naar mijn mening geen verschil van mening
met de FBV. Wel heeft de FBV in een interne notitie de vrees uitge–
sproken dat de ontvlechting van taken in een haastig en onverantwoord
tempo zou moeten worden uitgevoerd. Dit zou nadelige consequenties
kunnen hebben voor personeel en organisatie en wellicht ook voor de
continuïteit in de verzuimbegeleiding.

Zoals in de memorie van antwoord is aangegeven, ben ik van mening
dat het van groot belang is dat de ontvlechting van sociale verzekerings–
en arbotaken zo spoedig mogelijk plaatsvindt. Dit is zeker ook in het
belang van de bedrijfsverenigingen en uitvoeringskantoren zelf. Ook de
(Toezichtkamer van de) SVr is van mening dat daar waar ontvlechting en
overdracht van taken op een bedrijfsmatig en sociaal verantwoorde wijze
kan plaatsvinden dit gelijk dient te gebeuren. Uit de voortgang van de
ontwikkelingen bij bedrijfsverenigingen en uitvoeringskantoren met
betrekking tot de ontvlechting van taken leid ik af dat er op dit punt met
de FBV geen praktisch verschil van inzicht is. Ik ben er voorts niet
bevreesd voor dat de verzuimbegeleiding in gevaar komt.

De verplichting tot het voeren van verzuimbeleid geldt immers al vanaf
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het in werking treden van het wetsvoorstel Wijziging Arbowet;
werkgevers zullen, in overleg met hun ondernemingsraad, een plan voor
het voeren van hun verzuimbeleid moeten opstellen. Zij zullen daarbij
rekening houden met de criteria die bedrijfsverenigingen zullen hanteren
bij de beoordeling of een werkgever op adequate wijze aan zijn taak tot
verzuimbegeleiding voldoet. Overigens ben ik ervan overtuigd dat vele
werkgevers al, voordat zij daartoe wettelijk verplicht zullen zijn, een
arbodienst zullen inschakelen ter ondersteuning van o.m. het verzuim–
beleid.

9. Kopjesregeling

De leden van de PvdA-fractie stellen voorts het gebrek aan een kopjes–
regeling in de ZW aan de orde. In het algemeen kan worden opgemerkt
dat niet wordt ingezien waarom zulks een gebrek is. In de huidige situatie
is immers de hoofdregel dat de werknemer die geen arbeid verricht
omdat hij ziek is, voor een betrekkelijk korte tijd recht heeft op doorbe–
taling van zijn loon (artikel 1638e, eerste lid, BW). Het gaat hier om het
volledige loon

Gelet op de jurisprudentie kan het een periode betreffen van minder
dan zes weken, maar ook een periode die aanmerkelijk langer is.
Relevant hierbij is dat bijna 90% van alle tot uitkering gekomen ziektege–
vallen een duur hebben van minder dan zes weken. Daarnaast, zo is uit
onderzoek gebleken, krijgen de werknemers in de meeste bedrijven
(93,1%) bij ziekte 100% van het loon doorbetaald.

Zoals eerder naar aanleiding van een vraag van deze leden is
opgemerkt krijgt een werknemer, na inwerkingtreding van TZ, gedurende
de eerste zes weken ziekte een wettelijk recht op 70% van het naar tijds–
ruimte vastgestelde loon. Er is echter ook een minimumvoorziening
voorgesteld waarvan niet kan worden afgeweken. Hierdoor ontvangt de
werknemer in ieder geval gedurende de eerste zes weken ziekte het voor
hem geldende minimumloon. Daarnaast kan de situatie zich blijven
voordoen dat de werkgever op grond van een cao of arbeidsovereen–
komst het wettelijk ziekengeld dient aan te vullen. Een kopjesregeling als
thans geldt voor de WW, AAW/WAO ligt voor de ZW in het algemeen
dan ook niet in de rede. Als het gaat om de zieke werkloze en de kopjes–
regeling kan deze leden, met een verwijzing naar de memorie van
antwoord, worden meegedeeld dat de SVr gevraagd is de behandeling
van enkele problemen rond de kopjesregeling voort te zetten en daarover
advies uit te brengen.

10. Overige vragen leden D66-fractie

De leden van de D66-fractie vragen of het kabinet het gewenst vindt
dat de prikkel bij werknemers voorlopig van de baan is. Voorts vragen
deze leden of het kabinet zich realiseert dat vele bedrijven in liquiditeits–
problemen komen zolang er in ruim 90% van de cao's sprake is van
100% doorbetaling bij ziekte. Zoals reeds hiervoor bij het beantwoorden
van de vragen van de leden van de CDA-fractie met betrekking tot de
eventuele parapluwetgeving is opgemerkt, heeft de Stichting van de
Arbeid een nadere aanbeveling gedaan inzake de bestrijding van het
ziekteverzuim. Dit leidt ertoe dat de thans in cao's gemaakte afspraken
met betrekking tot de loondoorbetaling bij ziekte opnieuw ter discussie
kunnen komen in het cao-overleg.

Daarbij kunnen zich meerdere varianten voordoen. Bijvoorbeeld een
werkgever vult aan tot 100% van het loon, maar stelt strengere eisen ten
aanzien van zijn werknemers bij ziekmelding of er worden afspraken
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gemaakt met betrekking tot het invoeren van wachtdagen of het
mleveren van vakantiedagen bij ziekte.

De mogelijke liquiditeitsproblemen van de werkgevers zouden zich
naar mijn mening vooral voor kunnen doen bij kleine werkgevers, omdat
de fluctuaties in de ziektelasten in een periode relatief hoog kunnen zijn.
Dit is nu juist de reden geweest om de ziektelasten van slechts twee
weken voor rekening van de kleine werkgevers te laten komen waardoor
liquiditeitsproblemen grotendeels worden voorkomen. Bij grotere
werkgevers zal in tegenstelling tot de kleinere werkgevers sprake zijn van
een zekere spreiding van de ziektelasten. Voorts wil ik erop wijzen dat de
verlaging van de ZW-premie (als gevolg van de 2/6 weken-maatregel)
werkgevers in staat stelt om een zekere reserve aan te leggen, voor het
geval veel werknemers tegelijk ziek zijn. Het al dan niet aanleggen van
een reserve is de verantwoordelijkheid van de werkgever. Bovendien
kunnen mogelijke liquiditeitsproblemen het best beoordeeld worden door
werkgevers zelf en het is heel aannemelijk dat werkgeversorganisaties dit
aspect meenemen bij de CAO-onderhandelingen.

De leden van de fractie van D66 stellen dat ruim 20% van het ziekte–
verzuim is te herleiden tot wachttijden bij de dokter. Zij vragen of het
kabinet het terecht vindt de financiële last daarvoor bij de werkgever te
leggen.

Ik betwijfel of die 20% wel een betrouwbaar gegeven is. Dit neemt niet
weg dat wachttijden bestaan in de gezondheidszorg die soms zorgwek–
kende vormen aannemen.

In de nota naar aanleiding van het eindverslag en in de memorie van
antwoord aan de Eerste Kamer is al eerder aandacht besteed aan de
problematiek van de wachttijden. Ik wijs er op dat in de visie van het
kabinet het antwoord op de vraag of iemand ziek is niet bepaald wordt
door het feit dat iemand op een wachtlijst staat voor een afspraak met
een specialist of voor een behandeling. Het hebben van een afspraak of
onderzoek in de toekomst betekent niet dat iemand in de tussenliggende
periode niet kan of mag werken. Het kabinet gaat er vanuit dat een
werkgever in desbetreffende situaties niet zonder meer overgaat tot
loondoorbetaling.

De leden van de fractie van D66 brengen ter sprake dat zich mogelijk
interpretatieproblemen kunnen gaan voordoen bij de toepassing van lid
zeven van het voorgestelde artikel 29a van de ZW.

Deze leden wordt onder de aandacht gebracht dat wat zij noemen de
«aansluitend-eis» en de «oorzaak-eis», niet nieuw is. Deze «eisen» komen
nu voor in artikel 29, elfde lid, van de ZW. Bedrijfsverenigingen hebben
al jaren ervaring als het gaat om de toepassing van dat lid. Niet gebleken
is dat dit in de uitvoeringspraktijk tot problemen heeft geleid. Er is geen
reden om te veronderstellen dat bedrijfsverenigingen het voorgestelde
artikel 29a, zevende lid, op een andere wijze zullen gaan toepassen.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
J. Wallage
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