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Wijziging van de Ziektewet, 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 arbeidsongeschikten,
herschikking van bevoegdheden in de
Ziektewet, alsmede technische aanpassingen
(terugdringing arbeidsongeschiktheidsvolume)

GEWIJZIGDE AMENDEMENTEN VAN HET LID SCHIMMEL TER
VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER IMR. 23
Ontvangen 5 december 1991

De ondergetekende stelt de volgende amendementen voor:

I

In artikel I, onderdeel E, aanhef, wordt «wordt een nieuw artikel 29a
ingevoegd» vervangen door: worden twee nieuwe artikelen toegevoegd.
Vervolgens wordt aan dit onderdeel een artikel toegevoegd, luidende:

Artikel 29b

1. Indien de ongeschiktheid tot werken wegens ziekte voortduurt,
stellen de bedrijfsvereniging, de werkgever en de werknemer uiterlijk in
de derde maand na aanvang van die ongeschiktheid een reïntegratieplan
op.

2. Weigert de werkgever zonder deugdelijke grond mee te werken aan
het opstellen of uitvoeren van het reïntegratieplan, dan is de bedrijfsver–
eniging bevoegd de ziekengelduitkering van de betrokken werknemer
geheel of gedeeltelijk te verhalen op de werkgever.

II

In artikel I, onderdeel M, wordt 2° vervangen door:
2°. In het eerste lid wordt in onderdeel g na «verzekerde» ingevoegd

«zonder deugdelijke grond weigert mee te werken aan de opstelling of
uitvoering van het reïntegratieplan, bedoeld in artikel 29b», en wordt
«artikel 30, achtste lid» vervangen door «artikel 30, zesde lid».
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In artikel I, onderdeel U, wordt 1° vervangen door:
1°. In het eerste lid wordt in onderdeel d «het verhaal, bedoeld in

artikel 30, derde lid» vervangen door: de toepassing van artikel 29b,
tweede lid, en artikel 30, derde lid.

Toelichting

Wij menen dat in het belang van de intensivering van de gevalsbehan–
deling de voorstellen van het kabinet op het punt van de terugkeer–
plannen te vrijblijvend zijn. Aan de opstelling van terugkeerplannen dient
een wettelijke grondslag gegeven te worden teneinde te waarborgen dat
reïntegratieplannen daadwerkelijk gemaakt worden. Daaraan dienen
voorts ook sancties voor werkgevers en werknemers verbonden te
worden indien zij zonder deugdelijke grond niet meewerken aan de
opstelling van een reïntegratieplan of de uitvoering daarvan. Dit
amendement strekt ertoe.

Schimmel
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