
27 678 Verbetering van de procesgang in het eerste
ziektejaar en nieuwe regels voor de ziekmelding,
de reïntegratie en de wachttijd van werknemers
alsmede met betrekking tot de
loondoorbetalingsverplichting van de werkgever
(Wet verbetering poortwachter)

Nr. 19 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER VLIES
Ontvangen 19 juni 2001

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel I, onderdeel A, onder 4 komt als volgt te luiden:

Aan het artikel worden twee nieuwe leden toegevoegd, luidende:

6. Binnen vier weken na de aangifte, bedoeld in het eerste lid, geeft het
Landelijk instituut sociale verzekeringen een arbeidsdeskundig advies aan
de werkgever met betrekking tot de vraag of er mogelijkheden zijn voor
bevordering van inschakeling in de eigen arbeid van de werknemer. Een
afschrift van dit advies wordt door het Landelijk instituut sociale verzeke-
ringen verstrekt aan de werknemer.

7. Bij ministeriële regeling kunnen met betrekking tot de aangifte van
de ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid, bedoeld in het eerste lid,
nadere regels worden gesteld.

Toelichting

Dit amendement beoogt dat een werknemer binnen vier weken na zijn
ziekmelding een gesprek heeft met de arbeidsdeskundige van het Lisv.
Hieruit volgt een arbeidsdeskundig advies gericht aan de werkgever met
een afschrift aan de werknemer. Hierin staat of er naar de inschatting van
de arbeidsdeskundige mogelijkheden zijn voor reïntegratie in zijn eigen
werk. Als in het advies staat dat dit niet meer mogelijk is, bijvoorbeeld
vanwege een ernstig arbeidsconflict, kan direct worden overgegaan tot
passende arbeid binnen de onderneming of bij een andere werkgever.

Uit het reïntegratieverslag moet blijken wat de werkgever met het
arbeidsdeskundig advies heeft gedaan. Het advies krijgt zodoende een rol
in het beoordelen van de reïntegratie-inspanningen van de werkgever.

Van der Vlies
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