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Wijziging van de Zïektewet, de Wet op de
arbeidsongeschiktheidsverzekering, de
Algemene Arbeidsongeschiktheidswet en
enkele andere wetten in verband met
maatregelen ter vermindering van het
ziekteverzuim, beperking van langdurige
arbeidsongeschiktheid en bevordering van de
arbeidsmarktkansen van arbeïdsongeschikten,
herschikking van bevoegdheden in de
Ziektewet, alsmede enkele technische
aanpassingen (terugdringing
arbeidsongeschiktheidsvolume) Wet
Terugdringing Arbeidsongeschiktheidsvolume)

BRIEF VAN DE MIIMISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELE
GENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 2 januari 1992

Ter informatie doe ik u bij deze een afschrift van de adviesaanvraag'
m.b.t. de implementatie van de EG-kaderrichtlijn betreffende de tenuit–
voerlegging van de maatregelen ter bevordering van de verbetering van
de veiligheid en de gezondheid van de werknemers op het werk
(89/391/EEG) in de Arbeidsomstandighedenwet toekomen, die ik heden
ter advisering aan de Arboraad en de SVR heb verzonden.

Ik wijs u met name op de artikelen 4a en 17 t/m 21 en 24a. Door
middel van opneming van deze nieuwe artikelen wordt uitvoering
gegeven aan de motie van mw. Beijlen-Geerts, gedaan tijdens de behan–
deling van het wetsvoorstel Terugdringing Arbeidsongeschiktheids–
volume (TK, 1990-1991, 22 228, nr. 31). In de motie wordt het Kabinet
verzocht om, in het kader van de implementatie van de EG-kaderrichtlijn
nr. 89/391 en in samenhang met de invoering van een eigen risico van
de eerste 6 weken verzuim, te komen tot een verplichting voor de
werkgever vanaf 1 januari 1993 een vorm van bedrijfsgezondheidszorg
beschikbaar te stellen aan alle werknemers. Door middel van het
opnemen van de artikelen 4a (verplichting tot het voeren van ziektever–
zuimbeleid en overleg daarover, tot het zorgdragen van verzuimbege–
leiding gedurende de eerste zes weken, tot verzuimregistratie en analyse
en verslaglegging), 17 t/m 21 (deskundige bijstand op het gebied van
preventie en de mogelijkheid voor het Districtshoofd van de Arbeidsin–
spectie om een arbeidsorganisatie te verplichten om zich aan te sluiten
bij een deskundige dienst (bijv. bedrijfsgezondheidsdienst of arbodienst)
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en artikel 24a (verplichting voor de werkgever om de werknemer in de
gelegenheid te stellen om een geneeskundig onderzoek te ondergaan)
wordt invulling gegeven aan «een vorm van bedrijfsgezondheidszorg».

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
B. de Vries
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