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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 LINSCHOTEN
Ontvangen 2 december 1991

De ondergetekende stelt de volgende amendementen voor:

I

In artikel II, onderdeel P, wordt artikel 71 a als volgt gewijzigd:
A. In het tweede lid wordt «zesde maand» vervangen door: zesde

week.
B. Aan het artikel wordt een vierde lid toegevoegd, luidende:
4. Uiterlijk binnen één maand na afloop van elk kwartaal meldt de

bedrijfsvereniging aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal door
middel van een overzicht over dat kwartaal in hoeverre niet is voldaan
aan het bepaalde in het tweede lid.

II

In artikel III, onderdeel Q, wordt artikel 65 als volgt gewijzigd:
A. In het tweede lid wordt «zesde maand» vervangen door: zesde

week.
B. Aan het artikel wordt een vierde lid toegevoegd, luidende:
4. Uiterlijk binnen één maand na afloop van elk kwartaal meldt de

bedrijfsvereniging aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal door
middel van een overzicht over dat kwartaal in hoeverre niet is voldaan
aan het bepaalde in het tweede lid.

Toelichting

Een termijn van zes maanden voor melding aan de GMD is nog veel te
lang. Voor een effectieve en snelle reïntegratie van door ziekte uitge–
vallen werknemers dienen bedrijfsverenigingen reeds na zes weken de
GMD in te schakelen. Door de bedrijfsvereniging een kwartaalrapportage
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aan de Tweede Kamer der Staten Generaal te laten verstrekken omtrent
de mate waarin niet aan de verplichting is voldaan, wordt een extra
prikkel gecreëerd om uitvoering aan de meldingsplicht te geven. Dit
amendement strekt daartoe. Zo wordt enige waarborg ingebouwd die
voorkomt dat er in de praktijk van de melding onvoldoende terechtkomt.

Linschoten
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