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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 enkele technische
aanpassingen (terugdringing
arbeidsongeschiktheidsvolume)

AMENDEMENTEN VAN HET LID BEIJLEN GEERTS
Ontvangen 3 december 1991

De ondergetekende stelt de volgende amendementen voor:

I

De considerans komt te luiden:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is maatre–

gelen te treffen gericht op vermindering van het ziekteverzuim, beperking
van langdurige arbeidsongeschiktheid en bevordering van de inscha–
keling van arbeidsongeschikte werknemers in het arbeidsproces teneinde
het beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen te beperken, te
komen tot een herschikking van bevoegdheden in de Ziektewet, alsmede
enkele technische aanpassingen aan te brengen en daartoe de Ziektewet,
de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Algemene Arbeids–
ongeschiktheidswet, het Burgerlijk Wetboek en enkele andere wetten te
wijzigen, alsmede een regeling te treffen voor het overheidspersoneel.

II

In artikel X wordt een nieuw onderdeel toegevoegd, luidende:

In artikel 1638 ee wordt het tweede lid vervangen door:
In afwijking van het eerste lid kan bij collectieve arbeidsovereenkomst

of bij regeling door of namens een bevoegd publiekrechtelijk orgaan
bepaald worden dat dagen of gedeelten van dagen waarop de arbeider
de bedongen arbeid niet verricht wegens de reden bedoeld in artikel
1638 dd, vijfde lid, als vakantiedagen worden aangemerkt, met dien
verstande dat hij tenminste recht houdt op de vakantie bedoeld in artikel
1638bb.
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Na artikel XIV wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

Artikel XlVa

Regeling voor het overheidspersoneel

Voor personen in dienst van staat, provincie, gemeente, waterschap of
enig ander publiekrechtelijk lichaam dan wel van de NV Nederlandse
Spoorwegen geldt dat bij algemeen verbindend voorschrift kan worden
bepaald dat dagen of gedeelten van dagen waarop betrokkene zijn dienst
wegens ziekte niet verricht, als vakantiedagen worden aangemerkt met
dien verstande dat betrokkene ten minste recht houdt op vakantie van 20
dagen of 160 uur per kalenderjaar, dan wel - indien betrokkene in
deeltijd werkzaam is of de arbeidsverhouding niet het hele kalenderjaar
duurt - op een evenredig gedeelte daarvan.

Toelichting

In de «nadere aanbeveling inzake bestrijding van het ziekteverzuim»
van de Stichting van de Arbeid d.d. 8 november 1991 is afgesproken dat
centrale werkgevers– en werknemersorganisaties de cao-partijen
oproepen om nadrukkelijk aandacht te besteden aan het inbouwen van
arbeidsvoorwaardelijke stimulansen ter terugdringing van het ziekte–
verzuim. Deze nadere aanbeveling heeft ertoe geleid dat in het
wetsontwerp Terugdringing Ziekteverzuim dat op 20 november 1991 aan
de SVr is gezonden, een regeling is opgenomen waarbij partijen kunnen
bepalen dat ziektedagen worden aangemerkt als vakantiedagen.

Met het oog op de komende cao-onderhandelingen is het zeer
gewenst om op korte termijn deze nieuwe maatregel, zowel voor de
marktsector als voor het overheidspersoneel, in werking te laten treden.
Het voorliggende amendement strekt daartoe.

Beijlen-Geerts
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