
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. 29 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN
WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

’s-Gravenhage, 4 april 2003

Bij uw plenaire behandeling van het wetsvoorstel Verbetering Poortwach-
ter1 heeft toenmalig staatssecretaris Hoogervorst toegezegd een notitie uit
te brengen over mogelijke alternatieven voor de aansluiting van werkge-
vers bij gecertificeerde arbodiensten. De in verband daarmee uitgevoerde
verkenningen wezen op het belang om dit te bezien in een bredere
context. Aldus heeft het kabinet besloten om een adviesaanvraag aan de
SER te richten. Tevens wordt de RWI advies gevraagd in verband met de
reïntegratiemarkt. Bijgaand bied ik u deze aanvraag «Arbodienstverlening:
aansturen op vraag» in afschrift aan2.
Er wordt gevraagd of men de mening van het kabinet deelt dat de moge-
lijkheid moet worden geopend van deelcertificaten arbodienstverlening
voor preventie, respectievelijk verzuimbegeleiding. Het kabinet wil ook
komen tot een oplossing voor de problematiek dat een «kleine» werk-
gever, ook wanneer hij zelf een risico-inventarisatie en -evaluatie (ri&e)
opstelt, hoe dan ook enkele honderden euro’s moet betalen voor de wette-
lijk verplichte toets door de arbodienst op het document. Er wordt
gevraagd of men de mening van het kabinet deelt dat daartoe vooral
aangewezen is een mogelijkheid voor CAO-partijen om standaard ri&e’s
vast te stellen bij gebruik waarvan door «kleine» werkgevers geen toets
door de arbodienst nodig is.

De advisering wordt gevraagd binnen vier maanden. Na ommekomst van
de advisering zal naar verwachting het een en ander verwerkt worden in
een concreet wetsvoorstel.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
M. Rutte
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1 Kamerstukken II, 2000–2001, 27 678.
2 Ter inzage gelegd bij het Centraal Informa-
tiepunt Tweede Kamer.
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