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BESCHOUWING 

De onnodige uitsluiting 
Len de Vries 

H
et kabinet lanceerde op 15 
juü jongstleden het voorstel 
tot een aantal ingrijpende 

WIJZlgmgen in de WAO en de Ziek
tewet. Hoewel de voorstellen die de 

De disëussie over de 
WAO heeft het karakter 

na de stelselherziening van 1987 (af
schaffing van de verdiscontering van 
de werkloosheid in de WAO), maar 
niet wilden afnemen, werd de van een raadsel. 
Tdpal'tiete Werkgroep Volumebe

Ziektewet betreffen het bespreken 
waard zijn, beperk ik mij hier tot de 
WAO. 
De vool'gestelde ingrepen zijn van een 
tot nu toe ongekende ernst (1): 

de duuI' van de WAO-uitkering 
voor werknemers jonger dan 50 jaar 
wordt beperkt. Deze geldt tenminste 

Waar moet de 
uiteindelijke 

oplossing worden 
gezocht? 

leid Arbeidsongeschiktheid in het 
leven geroepen, die in 1989 rapport 
uitbracht. Dit rapport vormde het 
uitgangspunt VOOI' het najaarsoverleg 
tussen overheid, werkgeversorganisa
ties en werknemersorganisaties in 
1990. 

een jaal' en is vel'del' afbankelijk van het arbeidsvededen; 
vervalt de WAO-uitkering, dan houdt de arbeid onge

schikte een AAW-uitkering gelijk aan 70% van het mini
mumloon; 

het begrip passende arbeid in de WAO wordt ver
l'uimd. Een werknemer of zelfstandige komt alleen nog in 
aanmerking voor een volledige AAW-WAO-uitkering in
dien er gezien de medische bepel'kingen geen enkel betaald 
werk meel' mogelijk is; 

er komt een forse boete voor een bedrijf waaruit een 
wel'knemel' de WAO in gaat; 

cr komt een zogenaamde omgekeerde bewijslast voor 
wei'kgevel's: de werkgever moet bewijzen dat hij geen pas
send werk heeft voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten; 

eventueel wordt te zijner tijd een verplicht percentage 
gedeeltelijk arbeidsongeschikten gesteld (de 'quotedng'). 

Ingrijpende en zeel' strenge maatregelen, die -ook na de 
weinig hoopgevende discu sie van de afgelopen maanden
met name voor de wel'knemer ongunstig uitpakken. De be
weegredenen zijn bepaald niet duidelijk. Zakelijke en 
cmotionele argumenten lopen in de discussie dooreen. 
Financiële en macro-economi cbe motieven schijnen een 
rol te spelen, terwijl tevens de noodzaak van het 'in de pas 
lopen met Em'opa' wordt gehoord. 
Het lijkt zinvol eerst eens na te gaan welke de inleidende 
gebem'tenissen zijn die zich hebben voorgedaan. 

De voorboden 

Omdat tegen de verwachting in het ziekteverzuim en het 
aantallangdm'ig arbeidsongeschikten, na de slechte jaren 
van begin tachtig waarin veel saneringen plaatsvonden en 

Len de Vries is meester in de rechten en is juridisch medewerkster 
bij de afdeling personeelszaken van de afdeling Haarlem. 

Een beleid werd geformuleerd. De 
doelstelliJlg was het terugdringen van ziekteverzuim en ar
beidsongeschiktheid, dat wil zeggen het beperken van het 
aantal uitkeringsgerechtigden, in jargon: het beperken 
van de instroom en het bevorderen van de uitstroom. 
Het beleid omvatte in hoofdzaak maatregelen op het ge
bied van preventie (verbeteren van arbeidsomstandighe
den, bedrijfsgezondheidszorg e.d. ), fmanciële prikkels 
(premiedifferentiatie e.d. ) en het bevorderen van de herin
treding van (gedeeltelijk) arbeid onge chikten in de be
drijven.Tenslotte zou een adviesaanVl'age aan de SER ge
richt wOl'den omtrent een fundamentele bijsteUing van de 
arbeidsongeschiktheid sregelingen. 

Het SER-advies kwam niet zondel' slag of stoot tot stand. 
Van meet af aan waren de partijen verdeeld. De vakbewe
ging was geharnast: elke aanval op de uitkeringshoogte zou 
worden gepareerd. De .werkgevers hadden juist de uüke
ringen zelf op het oog, maal' waren onderling sterk ver
deeld over de wijze waamp deze aaJlgepakt dienden te 
worden. Het NCW bereed vol overgave zijn stokpaard van 
het 'risque professionel' (in de wandeling het 'risque 
Ruding' genoemd). Het VNO voelde niets voor een beper
king tot beroepsongevallen/-ziekten, al was het alleen 
maar vanwege de te verwachten stroom van juridische 
processen. 
De kroonleden speelden van het begin af aan een actieve 
rol. Aanvankelijk werd met de vakbeweging een compro
mis beI'eikt. In ruil voor het vervallen van de ziektewet
pt'emie voor wet'knemers en het verlengen van het ontslag
veI'bod tijdens ziekte (thans twee jaar) gingen de bonden 
akkooI'd met het verruimen van het begrip 'passende ar
beid' en de mogelijkheid tot verrekening van ziektedagen 
met vakantie. Imniddels had de regering de tegenvallende 

(1) De voorstellen zijn uit de pers overgenomen (Volkskrant en 
NRC). Als zodanig roepen deze nog veel vragen op. De kranteberich
ten spreken elkaar op bepaalde punten zelfs tegen. Bij gebrek aa.n 
betere informatie echter zullen we hiervan moeten uitgaan. 

------------------------------------ 17-------------------------------------
IDEE - SEPTEMBER '91 

I 1 

I 1 



cijfel's van de WAO bekend gemaakt. De bezuinigingsdoel
stelling van de tussenbalans diende verhoogd te worden. 
Toen de Kroonleden daarop met een aanvullend voorstel 
kwamen, de WAO-uitkering voor werknemers jonger dan 
35 jaar te verlagen, haakte de FNV af. De vakcentrale 
werd al gewantrouwd door haar eigen bonden; hiermee 
kon zij onmogelijk akkoord gaan. 
Het meerderheidsstandpunt van werkgevers en kroonle
den kwam neer op het aanvankelijke voorstel van de 
kroonleden: 

verlaging van de uitkering voor werknemers jonger 
dan 35 jaar; 
verrekening van ziekte met vakantie; 
verruiming van het begrip 'passende arbeid'. 

FNV, CNV zowel als MHP waren mordicus tegen. Het Ten 
Geleide in De Volkskrant van 13 juli jongstleden spt'ak 
van gemakzucht van de SER: 'want welke rechtvaardiging 
is er om mensen die buüen hun schuld volledig arbeidson
geschikt raken minder uit te keren ?' De gemakzucht van 
de regering bleek echter nog veel grotel' dan die van de 
werkgevers en de kroonleden in de SER. 

In de voorstellen van het kabinet wordt geen verlaging van 
de uitkering voorgesteld. Het blijkt om de korting op de 
duur van de uitkering te gaan. Men presenteert het als een 
tegemoetkoming aan de vakbeweging en de werknemers, 
als een handhaving van rechten. Kok op 14 juli in de pers
conferentie: "Ik ben verheugd ovet' dit goede en evenwich
tige pakket. ( ... ) Het kabinet heeft maatregelen genomen 
om het dumpen van zieke werknemers in de WAO te voor
komen en om WAO-ers gemakkelijker aan het werk te 
krijgen. ( ... ) De hoogte van de uitkeringen is niet aange
tast. Alleen de duu!'. Dat is sociaal en heel goed vet'dedig
baar. " 
De coalitiepartijen, dus ook de PvdA, reageren gunstig. 
Men lijkt te speculeren op het kortetermijn-denken van 
vakbonden en hun leden. 

De vakorganisaties, ook CNV en MHP, zijn echter furi
eus. Aan een verkorting van de duur van de WAO kunnen 
de vakbonden via CAO's niet veel meer repareren, Bij 
verlaging van de uitkeringen in de CAO-onderhandelingen 
zou een hoget'e aanvulling kunnen wOl'den gegist. Niet al
léén wordt de handelingsruimte van de vakbeweging aan
getast. Nu treffen de maatregelen degenen die al jarenlang 
buiten het arbeidsproces staan. Zij kunnen niet staken en 
vormen geen gevaarlijke pressiegroep. 
In de Tweede Kamer hebben D66 en Groen Links de voor
stellen veroordeeld: respectievelijk "ernstige twijfels" en 
"onaanvaardbaar", terwijl de VVD de voorgerekende be
sparing betwijfelt: "een hoop papier en een hoop lucht". 
De PvdA lijkt nu temg te krabbelen. Haar pleidooi be
perkt zich echter tol het behoud van rechten voor de hui
dige WAO-ers en de verlenging van de duur van de uitke
ring.Vooralsnog is de l'egering of zijn de regeringspartijen 
er niet in geslaagd de voorgenomen plannen sociaal of an
derszins te verdedigen. De beoogde doelstelling blijft on
duidelijk, terwijl ook de beweegredenen alles behalve hel
der zijn. Het is vissen in troebel water. 

Enkele misverstarulen en drogredenen die de discussie 
vertroebelen 

De misverstanden en de drogredenen die de discussie ver
troebelen zijn legio. Om enkele belangrijke te noemen: 
1. De WAO rijst de pan uit en wordt onbetaalbaat' 

Lang niet bij iedereen is bekend dat de WAO-premie volle
dig door de werknemers wordt opgebracht. Ook in de pers 
treft men hierovel' nogal eens onjuistheden aan. Noch de 
staat, noch de werkgevers dragen bij aan de kosten van de 
WAO. In dit licht is het merkwaardig dat er in elke kring 
wordt geklaagd over de 'uit de pan rijzende ko ten', be
halve in werknemerskring. Men zou zeggen dat het in de 
eerste plaats aan degenen is die zich verzekeren, om te be
slissen of zij dezelfde polis eventueel tegen verhoogde kos
ten willen voortzetten. 
Een drogreden die hiermee samenhangt, is de vergelijking 
met zelfstandigen en vroeggehandicapten als legitimatie 
voor de aantasting van de WAO. Degenen die niet in loon
dienst zijn -en dus ook geen WAO-verzekeringspremie be
talen- zijn verzekerd krachtens de volksverzekering AAW. 
De kosten worden onder meer uit de belastinggelden bes
treden. De uitkering komt qua hoogte overeen met een bij
standsuitkering. Het gaat uiteraard niet aan om de ene 
verzekering zonder meer met de andere te vergelijken. 

2. Er wordt op ruime schaal mi bmik gemaakt 

Het grote aantal WAO-gerechtigden hangt samen met het 
oneigenlijk gebruik van deze regeling. Maal' al te gemakke
lijk wordt dit vertaald in misbruik door de gerechtigden 
zelf. Maar als dit eenmaal is geschied dan is het een kleine 
stap naar een rechtvaardiging van de aantasting van de 
rechten. Misbruik moet worden gestraft. Dat ook de goe
den hieronder moeten leiden, is helaas onvet'mijdelijk, 
Het werkelijke oneigenlijk gebruik op een relevante schaal 
hangt niet samen met fl'auduleus gedrag van de uitkerings
gerechtigde, maar met het afvloeien van mindel' produk
tieve werknemers naar de WAO. Begin tachtig is dit op 
gt'ote schaal gedaan bij saneringen en reo t'ganis a ties. 
Zowel werkgevers als vakbonden hebben hieraan meege
werkt. Aldus kon van de vigerende anciënniteitsregelingen 
(f11'st in, last out) worden afgeweken, tel'wijl de desbe
treffende, minder goed funktionerende, werknemers een 
behoorlijk inkomen werd gegarandeerd. 
Bij arbeidsconflicten kunnen de Ziektewet en de WAO ook 
vaak uitkomst bieden. De verzekeringsarts ziet zich ge
dwongen mee te werken. De werkgever wordt ontlast van 
een onbruikba re werknemer, zonder verdere schadever
goeding. Deze VOl'm van oneigenlijk gebruik wOl'dt echter 
niet adequaat tegengewerkt dool' beperking van de duur 
van de uitkeringen of dOOl' verruiming van het begrip 
'passende arbeid'. 

3. Verruiming van 'passende arbeid' helpt mensen aan 
het werk 

De gevolgen van een verdere vetTuiming yan het begt'ip 
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passende arbeid worden volgens de deskundigen over
schat. (2) Onder de vigeur van de huidige wet wordt als 
passend beschouwd: werk waarvoor de betrokkene me
disch geschikt is en dat hem, gelet op zijn opleiding en ar
beidservaring, in redelijkheid kan worden opgedragen. 
Werkloosheid is sinds 1987 niet meer in de WAO-uitkering 
verdisconteel·d. 
Is men sjouwer in de bouwen voor dat werk afgekeurd we
gens rugklachten, dan wordt men arbeidsgeschikt geacbt 
voor ander (minder rugbelastend) werk, bijvoorbeeld 
pompbediende, portier, bode etc. De kersverse pompbe
diende krijgt dan een WW-uitkering, waarvan de duur is 
gekoppeld aan zijn arbeidsverleden. Was zijn inkomen 
hoger dan krijgt hij een gedeeltelijke WAO-uitkering. Het 
doet verder niet terzake of de functie ook daadwerkelijk 
kan worden aangeboden. 
Nu wordt in feite voorgesteld het begrip 'passend' geheel 
los te laten! Ook de bouwkundig ingenieur kan geschikt 
worden geacht voor pompbediende etc. Er wordt niet 
meer gekeken naar opleiding en arbeidsverleden. De inge
nieur krijgt dan gedeeltelijk een WW-uitkering, gedeelte
lijk een WAO-uitkering. Ook dit heeft niets te maken met 
het daadwerkelijk uitoefenen van de functie van pompbe
diende. De gerechtvaardigheid hiervan (in het licht van de 
afgesloten en naar rato van inkomen betaalde arbeidson
geschiktheidsverzekering) laat ik hier verder in het mid
den. Het merendeel van de huidige WAO-ers is thans op 
de laagste functies ingeschat. Volgens deskundigen kan de 
maalt'egel in de verste verte niet opleveren wat er kenne
lijk van wordt verwacht. 

4. De sociale grens van 50 jaar 

De voorgestelde maatregelen komen erop neer dat de 
WAO-er die jonger is dan 50 jaar een strengere aanpak te 
wachten staat en op den duur op het niveau van de AAW 
komt. De werknemel' die de 50 bereikt heeft , is beter af. 
Het is bepaald niet denkbeeldig dat er zo een bl'uikbare 
(uit-)weg wOl'dt geboden om oudere en mindel' produktie
ve medewerkel's op een 'beschaafde' manier kwijt te raken 
(een verkapte vervroegde pensionering dus). 
Bedenkt men dat van de huidige 900.000 WAO'ers er 
540.000 boven de 50 jaal' oud zijn, dan blijkt de deut' naar 
oneigenlijk gebruik wijd open te staan. 

De beweegredenen van de regering 

Zo bezien, dringt zich pas werkelijk de yt'aag op naai' het 
waarom van de huidige voorstellen. Niet omdat gelden di-

(2) Aldus Dr. Ph. de Jong, universitair docent te Leiden, in De 
Volkskrant , a'/smede GMD-artsen in de NRC op 16 julijlollgstleden. 

(3) Er kan een directe opbrengst voor de staat zijn als de premie WAO 
(thans 12%) verlaagd wordt. Het belastbaar inkomen wordt dan immers 
groter. Hier en daar treft men ook het vermoeden aan dat bij premiever
laging -en dus verhoging van de koopkracht- de directe enlo! indirecte 
belastillgen zullen worden verhoogd. Vooralsnog is geen bevestiging te 
vinden van deze berichten. Het is /l iet waarschijnlijk dat de beoogde 
f 4,4 miljard door dergelijke maatregelen kunnen worden opgebracht. 

rect in de staatskas zullen vloeien. De kosten worden im
mers dOOl' de werknemers gedragen. (3) Niet om het mis
bruik tegen te gaan. Daarvoor zijn de maatregelen van 
duurverkorting en verruiming van 'passende arbeid ' niet 
geschikt. 
Ook niet om de arbeidsparticipatie te vergroten. De duur
verkorting heeft betrekking op langdurig arbeidsonge
schikten en is totaal ongeschikt om de tel'ugkeer in het ar
beidsproces te bevorderen. Het begrip passende arbeid 
heeft hier meer te maken met het overhevelen van mensen 
van de ene naar de andere uitkering. 
De voorgenomen maatregelen zijn kennelijk slechts be
doeld om het aantal uitkeringsgerechtigden te verlagen. 
Let wel, niet het aantal arbeidsongeschikten. (4) 
Kok geeft in zijn interview in de VoLkskrant van 17 juli 
jongstledem het ware antwoord: "Nu zeggen sommige men
sen, dat betalen we toch zeker zelf? ( .. . ) Daar zit nu juist 
een kern van het probleem. Het zit niet bij de overheidsfi
nanciën, ook niet bij de schatkist. De kern zit in de analy
se. We l'aken geweldig uit de pas, ook in een Europa-zon
der-grenzen, als die arbeidsongeschiktheid zo geweldig on
beheersbaar blijft. Stijgende premies leiden tot dalende 
koopkracht. Dat samen leidt tot pogingen dat terug te 
vragen. Mwenteling heet dat. Er ontstaat een haasje-over 
van kosten, lonen en prijzen." 
Wat zegt Kok , en wat bedoelt hij ? Hij heeft het over een 
onbeheersbare arbeidsongeschiktheid, maar hij bedoelt de 
collectieve uitgaven voor de arbeidsongeschiktheidsverze
kering. Het zijn deze collectieve kosten die een rol spelen 
in de collectieve onderhandelingen. 
Kok spreekt verder van een dalende koopkl'3cht tengevol
ge van de stijgende premies. Hij kan dan niet mee doelen 
op de absolute koopkracht per individu. Een vrijwillige 
verzekering in de particuliere sfeer is immers duurder, bo
vendien is een dergelijke premie belast (de premie WAO is 
dat niet). Hij doelt op het bij collectieve onderhandelingen 
zichtbaar wordende koopkrachtverlies, dat een rol kan 
gaan spelen bij loononderhandelingen. De gevolgen van de 
onderhavige maatregelen zullen voor de vakorganisaties 
inderdaad heel moeilijk op wel'kgevers kunnen wOl'den 
verhaald, wat dan ook de bedoeling schijnt. Dan is er dus 
ook geen sprake van koopkrachtstijging, maar van koop
krachtdaling. Er is geen sprake van terugdringen van de 
arbeidsongeschiktheid , maar van daling van het inkomen 
van arbeidsongeschikten. 
De maatschappelijke gevolgen van de maatregelen zijn 
nauwelijks te overzien. Een grotere kloof tussen al'm en 
djk zal het gevolg zijn, evenals tussen ongezond en ge
zond, oud en jong. Nog een ander gevolg: de verzwakking 

(4) De vergelijking dringt zich op met de kunstgreep die halerwege de 
jaren '80 werd doorgevoerd om het aantal geregistreerde werklozen te 
verminderen. Het aatal dreigde de miljoen te bereiken. Bepaald werd 
dat degenen die ouder waren dan 55 geen registratieplicht meer hadden. 
Hiermee hotuIt de vergelijking op. De maatregel van destijds had geen 
daadwerkelijke negatieve gevolgen voor de betrokkenen, zoals thans 
wel het geval is. 

----------------------------------- 19 -----------------------------------
ID EE-SE PTEMBER '91 



Arbeid in de bouwsector wordt duur betaald. 
Veel mensen raken er lichamelijk arbeidsongeschikt. 

van de positie van de vakbeweging in de maatschappelijke 
machtsverhoudingen. 

Conclusie 

De vool'stellen van het kabinet zijn niet wat zij schijnen. 
De oorspronkelijke doelstellingen -het terugdringen van de 
arbeidsongeschiktheid en het bevorderen van de arbeids
participatie- worden er niet mee gediend. De voorstellen 
moeten daarom, voor zover zij de gel'echtigden in hIfi uit
keringen treffen, van de hand gewezen worden. 
Op de nachtelijke per conferentie op zondag 14 juli zegt 
Kok: "Mijn uitnodiging aan iedereen die el' kritisch tegen
over staat is: misschien zult u zeggen dat het niet deugt, 
maar geef dan ook aan wat et· dan wel moet gebeuren ." 
Het is van groot belang dat deze handschoen wordt opge
nomen, door de politiek, door de vakbeweging en door 
andere belangen organisaties. 

In vergelijking tot andere Europese landen lijkt 
Nederland inderdaad een lage árbeidspat·ticipatie te heb
ben. Nederland kent een percentage van 57,3 tegen 
Duitsland 62,6, Groot-Brittannië 67, Ft'ankrijk 59,1 en 
Italië 52. (Dit percentage wordt behalve door arbeidsonge
schiktheid en ziekteverzuim uiteraard ook 

produktiviteit hoog gehouden. 
In de huidige voorstellen blijft de pl'Oduktiviteit hoog, 
maar vervallen de minder pl'Oduktieven na verloop van 
tijd tot het bestaansminimum. Het moge duidelijk zijn dat 
hierdoor de reïntegratie in het arbeidsproces niet wordt 
vergemakkelijkt. Het percentage arbeidsparticipatie blijft 
relatief gering, terwijl de maatschappelijke verhoudingen 
aan onevenwichtigheid winnen. 
De maatregelen dienen zich dan ook veeleer -en veel méél' 
dan in de onderhavige voorstellen het geval is- te richten 
op preventie en reïntegratie. 

Opvallend is dat de voorgestelde maatregelen zich richten 
tot de werknemers en tot de werkgevers. Geen aandacht 
wordt besteed aan de paritair bestuurde uitvoeringsorga
nen, de bedrijfsverenigingen en de Gemeenschappelijke 
Medische Dienst (GMD). De bedr'ijfsverenigingen zijn be
last met de uitvoering van de Ziektewet en de WAO. De 
GMD adviseert met betrekking tot de WAO. 
De gemakkelijke gebmikscultuur van de arbeidsonge
schiktheidsregelingen is door deze uitvoeringsorganen toe
gelaten. De bestlll'en zijn hiervoor vet'antwoordelijk en 
zullen zich op het doel van de verzekering moeten her
oriënteren. Men dient de consequenties van het eigen falen 
te trekken. De vakbeweging zowel als de werkgevers zijn 
de eindverantwoordelijken. Ik wil een enkele opmerking 
wagen aan het functioneren van deze apparaten. 
De taak van uitvoeringsorganen is het verstrekken van uit-

keringen aan degenen die krachtens de wet 
door andere factoren hepaald). 
Nederland kent echter ook een in vergelij
king met andere Europese landen zeer hoge 
arbeidsproduktiviteit. Deze twee gegevens 
kunnen niet anders dan verband met elkaar 
houden. Door de gegroeide cultuur van een 
gemakkelijke afvloeiing van minder produk
tieve werknemers naar de WAO, wordt de 

"Misschien zult u 
zeggen dat het niet 
deugt, maar geef 
dan ook aan wat 

hiervoor in aanmet'king komen. De beoor
delingen daarvan wOl"den door artsen ge
daan, die in grote mate autonoom zijn in 
hun beslissingen. 
Artsen in dienstverband zijn in Nederland 
nog steeds eerder beroepsbeoefenaren dan 
medewerkers van een organisatie. Men heeft 
het gevoel tot een beroepsgro~p te behoren, 

er dan wel moet 
gebeuren. " 
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die zijn eigen codes, begrippenkader en solidadteit kent. 
(5: noot zie pag. 22). Een arts ziet zich in de eerste plaats 
tegenover de patiënt geplaatst. Men is gewoon de verant
woordelijkheid te voelen voor het welzijn van de patiënt, 
hiervoot· eigen definities te formuleren, ook voor het be
lang van de patiënt en tenslotte voor de behandelwijze. 
Het idee onderdeel te zijn van een uitvoering orgaan van 
een verzekering zal geen vanzelfsprekend deel uitmaken 
van de bagage van de bedrijfsarts. Daarbij komt nog dat 
in het belang van de betrokkene deze als patiënt wordt be
schouwd en niet als werknemel'. 
Een arts is geen zakelijk uitvoerder van een vet'zekering 
en geen arbeidsl'cchtdeskundige - althans niet zonder 
meet'. Toch is de gehele uitvoering op de belangdjkste 
punten afhankelijk van art en . Het gaat hier in feite om 
een tweeledig probleem. 
Het eerste is van organisatodsche aard: en betreft de 
at'beidsdeling in bedrijven. De regulering van het arbeids
proces is voorbehouden aan (technisch-)specialisten en is 
niet onderhevig aan contI'ole van de kant van de organisa
tieleiding. Het probleem is dat vanuit de GMD er hooguit 
contact is met de organisatieleiding en dus niet met dege
nen die het arbeids- en produktieproces feitelijk in handen 
hebben. 
Het tweede probleem heeft bett'ekking op de omstandig
heid dat artsen met hun beoOl'deling wel degelijk effect 
sOl'teren op de arbeidsverhouding, een juridisch effect. 
Vanuit het gezichtspunt van de at't kan echter de situatie 
in al zijn consequenties niet overzien wor-

Onnodig uitgesloten 

formuleerd moeten worden. Opdat de taken afgebakend 
en adequate controlemiddelen ontwikkeld kunnenworden. 
Dit heeft met de sturing en de beheersing van de organisa
tie alles te maken. 
Vanuit de doelstellings- en taakafbakening zal het tweede 
probleem, de rol van de arts, duidelijk moeten worden. 10 
de opleiding tot bedrijfsal"ts moet mijns inziens het verze
keringsaspect en het arbeidsrecht meer tot zijn recht kun
nen komen. 
Een verzekeringsarts kan zich bijvoorheeld geplaatst zien 
voor een situatie waarin een werknemer ziek wordt tijdens 
z'n werk (arbeidsomstandigheden, arbeidsconflict), maat' 
daat'buiten niet arbeidsongeschikt is. Een arts staat dan 
voor een dilemma.Arbeidsgeschikt vel'klaren betekent re
cidive binnen afzienbal'e tijd. Ongeschikt houden, bete
kent in feite oneigenlijk gebruik . In een dergelijke situatie 
moeten er maatregelen getroffen worden op het werk zelf. 
Dit kan in het eer tgenoemde geval de aanpassing zijn van 
de at'beidsomstandigheden (6: noot zie pag. 22), in het 
tweede geval een bemiddeling of een fmanciële schikking. 
Het is niet aan de arts zelf .hierin directe actie te onderne
men. Hoe begt'ijpelijk ook, het is zaak dat de bedrijfsarts 
zich tot de werkelijke beoordeling van de arbeidsonge
schiktheid wegens ziekte beperkt, signaleert en verwijst. 

In een dergelijk geval is het oordeel van een 
den. De eigen handelingsruimte die hiet' ten 
onrechte ontstaat VOOt' de vel'zekedngsal'ts 
dreigt zowel de beoOl'deling als het effect 
ervan te vertl'oebelen. 

De betrokkene bedrijfsgeneeskundige omtrent de ziekma
kende omstandigheden van groot belang 
voor audere in tanties of belangenbeharti
gers. Belangt'ijk wordt dan ook de vraag hoe 
dit gebruikt wOl:dt. Men denke aan ar
beidsinspectie, beddjfsgeneeskundige dien
sten, arbo-comm:issies, afdelingen perso
neelszaken, vakbondsvel'tegenwoordigers en 

Het eerste probleem dient organisatorisch te 
worden opgelo t. Zowel binnen de bedrijven 
als binnen de organisatie van de GMD zullen 
de doelstellingen helder en overzichtelijk ge-

wordt in zijn eigen 
belang als patiënt 

beschouwd, 
en niet als 

belanghebbende. 
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advocaten. De schroom die artsen veelal hebben om derge
lijke verklaringen te doen , zou dan ook moeten verdwij
nen. Een belangrijke voorwaarde blijft echtel' de beschik
baarheid van arbeidsplaatsen . Bij het huidige niveau van 
arbeidsproduktiviteit zal vanuit het bedrijfsleven geen be
hoefte zijn aan behoud van minder produktieven , laat 
staan aan hel'intreding van arbeidsongeschikten. 
Een grotere vel'antwoordelijkheid van de werkgever voor 
degenen die vanuit het bedrijf arbeidsongeschikt zijn ge
worden is hierbij van belang. Het verlengen van het wette
lijk ontslagverbod tijdens arbeidsongeschiktheid (thans 
twee jaal') lijkt een goede maatregel, gekoppeld aan een 
herplaatsingsverplichting. De kabinetsvoorstellen omvat
ten een zogenaamde omgekeerde bewijslast: de werkgever 
moet aantonen geen arbeidsplaats te hebben. Hoe dit 
wordt uitgewerkt, is nog niet duidelijk. Maar zonder sanc
tiemogelijkheid zal deze omgekeerde bewijslast niet veel 
om het lijf hebben. 
Het ligt in de rede dat iemand die geheel of gedeeltelijk ar
beidsgeschikt wordt verklaard, onmiddellijk ten laste 
komt van het bedrijf waar hij in dienst is. Heeft het be
drijf geen passende functie te bieden dan moet tot ontslag 
worden overgegaan volgens de daartoe geëigende mogelijk
heden. Er zal een ontslagvergunning moeten worden aan
gevraagd of ontbinding via de kantonrechter moeten wor
den bedongen - dan wordt er integraal getoetst. 
Een verplichte ' quotering' (kan er, waar het om mensen 
gaat, geen ander woord worden verzonnen , zelfs al gaat 
het om het percentage arbeidsplaatsen ?) zou wellicht de 
cultuuromslag naar meer arbeidsparticipatie inluiden en 
een relatieve verlaging van de arbeidsproduktiviteit kun
nen bespoedigen. Er dient dan wel een adequaat controle
en sanctieapparaat te zijn. KOI,tom, de maatregelen moe
ten gevonden worden dáár waar het systeem is tekortge
schoten. De uitvoeringsorganen dienen zich te heroriënte
ren en hun daadwerkelijke taak uit te oefenen: 

de interne beheersing en controle op de doelstelling is 
noodzakelijk; 
evenals de nadere bepaling en afbakening van de taak 
van de verzekeringsarts. 

Voorts moet de verantwoordelijkheid van de werkgever 
worden vergroot. Dit betekent onvermijdelijk : 

de verlenging van de termijn voor het ontslagverbod; 
bij gedeeltelijke arbeidsgeschiktheid een automatische 
loonhervatting; ontbinding via de normale kanalen ; en 
vooral een integrale toetsing. 

Hier aan te gaan staan zou voor de politiek de aanvang be
tekenen van een nuttige en maatschappelijk gezien waarde
volle discussie. 
Hetgeen op zich al geen overbodige luxe is .• 

(5) Artsen in loondienst zijn da.n ook LUI va.n een beroepsvereniging, de 

Vereniging Artsen in Loondienst (LA), die de onderhandelingen omtrent 

arbeidsvoorwaarden doet. 

(6) "Langdurig ziekteverzuim en een hoge WAO-instroom zijn voor len

minste eenderde het gevolg van het werk en de werkomgeving. Werk-

plek-ergonomen claimen dat een groot deel van de mensen die nu zijn 

afgekeurd weer aan het werk zou kwllten door een ergonomische 

(lees: aangepaste, schr.) inrichting van de werkplek .", PW, 

themanummer De Werkplek, juli 1991 , p . 36. 
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