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Dit artikel maakt deel uit van een

serie interviews waarin diverse
betrokkenen hun licht laten schijnen
over het rapport van de commissie
Kortmann (l/an keurslijf naar keur-
merk'), het concept Arbobesluit en de

privatisering van de sociale verzeke-
ringen. Eerder verschenen interviews
met Rinnooy Kan (wo), Stekelenburg
(rxv) en Westerlaken (cI.¡v).

De staatssecretaris heeft haast, gro-

te haast. Op 1 januari 1996 wordt de

huidige Ziektewet afgeschaft. Dan
moet het loon tijdens ziekte van een

werknemer door de werkgever door-
betaald worden. Hij kan ervoor kie-
zen om dat risico zelfte dragen of
zícln er tegen te verzekeren. Eigen-
lijk had op die datum ook de gePri-

vatiseerde wao werkelijkheid moe-
ten zijn. Op advies van zijn eigen
ambtenaren, die grote problemen bij
de uitvoeringsorganisaties vreesden,
gaan de wao-plannen van Linscho-
ten eenjaartje de koelkast in voor-
dat ze worden uitgevoerd. Maar ui-
terlijk 1 april 1996 moeten ze in de

Staatscourant staan zodat 1 januari
1997 wèI gehaald wordt. Linschoten:
'Ik heb haast met de Plannen. Maar
ik ben zèIf tot de conclusie gekomen
dat een implemenl,atie van Premìe-
differentiatie in de wao en het on-

derbrengen van arbeidsongeschikt-
heidsrisico's bij particuliere verzeke-
raars per 1 januari 7996 zeer onver-
standig zou zljn. We moeten niet
overhaast te werk gaan. Het is een

majeure operatie en risico's voor "be-
drijfsongevallen" waren niet uitge-
sloten. Vandaar dit uitstel. Een goe-

de uitvoering vereist een voorberei-
ding van zesLot negen maanden.
Per 1 januari 1997 moeten de voor-
stellen uitgevoerd worden.'
Dit uitstel wordt volgens Linschoten
zeker geen afstel. 'Van uitstel komt
afstel is een prachtig gezegde,maat
hier niet van toePassing' De voor-
stellen liggen bij de Raad van State
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en zullen dit najaar bij de Tweede
Kamer worden ingediend' Ik heb he-
Ie goede argrrmenten omzete verde-
digen en ik verwacht dan ook zeker
geen problemen.'
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WAO en ZW pièce de résistance van ziin beleid

Staatssecretar¡s Robin Linschoten van SZW vindt de kritiek
uit de samenleving en de politiek op ziin plannen voor het
invoeren van de prem¡ed¡fferentiatie voof de wAo en het af-
schaffen van de ZW wel meevallen. 'Als miin voorgangers
die woorden maar in de mond namen, stond het Malieveld
vol demonstfanten. Er ziin kabinetten gevallen omdat ze

twee wachtdagen ¡n de 7w wilden invoeren. ln dat perspec-
tief gezien valt de kritiek op m¡in plannen reuze mee.'

Linschoten: niet onder de indruk
van alle weerstand.
Foto: Hendriksen-Valk

Beroepstwiifelaar
Eerder ditjaar legde de staatssecre-
taris het advies van de Sociaal Eco-

nomische Raad (snn) over de Plan-
nen met de wAo en Ziektewet naast
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zich neer. De vakbeweging reageer-
de ontstemd. cNv-voorman Anton
Westerlaken betichtte Linschoten in
Arbeídsomstandigheden 7/8 van bot-
te onbeschaamdheid en FNV-voor-
man Stekelenburg sprak van een
ijzerenheinig kabinet. Maar ook
voorzitter van de werkgeversclub
\¡No-NCw Rinnooy-Kan zag niets in
de afschaffrng van de Ziektewet per
1 januari 1996 en de privatisering
van de weo zoals Linschoten die
voorstaat. Maar Linschoten is niet
onder de indruk van de weerstand.
'Natuurlijk twijfel ik weleens. Ik ben
een beroepstwijfelaar, als ik dat niet
was zat ik niet op deze post. Maar
op een gegeven moment moet je de
knoop door kunnen hakken. Het
spn-advies heb ik naast me neerge-
legd omdat het een slecht advies
was. Het komt neer op het vooruit-
schuiven van een noodzakelijke ope-
ratie. En dit kabinet houdt niet van
vooruitschuiven van problemen die
nu opgelost moeten worden.'
Linschoten vindt de kritiek van de
sER op zijn plannen eigenlijk nog wel
meevallen. De verschillen tussen
zijn voorstellen en die van de snR
zijn niet principieel, maar gradueel
zo betoogt de wt-bewindsman. '.Wat
heeft men binnen de son nu als con-
crete kritiek geformuleerd? Met de
premiedifferentiatie voor de wAo
hebben we het vorige snn-advies ge-
volgd. En op het gebied vandeZiek-
tewet zitten we op dezelfde lijn. Al-
leen wil de snn het allemaal een
stapje langzamet. Zlj willen de Ziek-
tewetperiode uitbreiden tot drie of
zelfs vijfjaar. Daar ben ik tegen. Ik
weet dan precies wat er gebeurt.
Dan komen de commercieel aantrek-
kelijke risico's voor rekening van het
bedrijfsleven en worden de zware ri-
sico's gedumpt bij de overheid. Dat
betekent dat je het hele systeem op-
blaast. Het spn-advies halveerde de
effecten die wij willen bereiken. En
dat heeft zeer ernstige consequen-
ties.'
Linschoten wordt ook niet warm of
koud van de reacties van de vak-
bondsvoormannen die de staatsse-
cretaris een chanteur noemden om-
dat hij het koppelen tussen lonen en
uitkeringen afhankelijk maakte van
het halen van de bezuinigingsdoel-
stellingen. 'Chantage is een zwaar
woord, maar ook onzin. Waarom zou
ik chanteren? Het is helder. Wil je
op lange termijn de koppeling tus-
sen lonen en uitkeringen garande-
ren, dan moetje een goede balans
hebben tussen actieven en inactie-
ven. Dat verzin ik niet. Dat staat in
de wet.'
Op diezelfde wet beriep Stekelen-
burg zícla toen hij in Arbeidsomstan-
digheden 6 er op wees dat in 1996 de
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afgesproken verhouding tussen ac-
tieven en inactieven zou worden ge-
haald en dat er dus gekoppeld moest
worden. Linschoten is het eens met
Stekelenburg.'Formeel gezien heeft
hij g-elijk. Maar het is in dit land
niet meer zo dat een plus een twee
is. Dat geldt hooguit voor de derde
groep van de basisschool. Wij heb-
ben niet alleen te maken met het
verhoudingsgetal zoals dat nu voor
ons ligt. maar ook met een economi-
sche inschatting die wij maken. En
als we nu de bezuinigingsdoelstel-
ling niet haÌen, loopt het aantal in-
actieven weer op. Het gevolg is een
verstoorde balans.'

Kortmann versus Annink
Ook op het terrein van de arbeids-
omstandigheden is het evenwicht
naar de stellige overtuiging van Lin-
schoten verstoord. Eerder bracht de
commissie Kortmann in haar rap-
port Van Keurslijf naar Keurmerk'
advies uit aan de staatssecretaris
over hoe het allemaal veel simpeler
kon. Maar het rapport van Kort-
mann werd overruled. De commissie
Annink toog aan het werk en kwam
in juli van dit jaar met het rapport
'Maatwerk in bescherming'. In con-
trast met de aanbevelingen van
Kortmann, legt Annink vooral bij de
werkgevers en werknemers de ver-
antwoordelijkheid voor goede ar-
beidsomstandigheden. Het heil dat
Kortmann zag in een privaatrechte-
lijk systeem, waarbij via gerechtelij-
ke procedures misstanden op het ar-
bogebied moesten worden uitgevoch-
ten is door Annink en de zìjnen ver-
laten. De werkgever zal vanzelf voor
goede arbeidsomstandigheden zorg
dragen als hij dit straks in een lage-
re zw en wao-premie beloond ziet,
meent de commissie. Een basisni-
veau van bescherming moet door de
overheid geformuleerd en gehand-
haafd worden. Die handhaving kan
worden versterkt door het invoeren
van administratieve boetes.
Het Ìijkt erop dat het rapport Kort-
mann niet in het straatje paste van
de staatssecretaris en daarom ie-
mand anders aan het werk zette.
Een onjuiste redenatie, aldus Lin-
schoten. 'Het eerste doel is het te-
rugdringen van het aantal arbeids-
omstandighedenartikelen van 1200
naar 400 en inzichtelijkere wetge-
ving, zonder dat het beschermings-
niveau in gevaar komt. Als je de sta-
pel arbobesluiten krijgt voorgescho-
teld, dan ontneemt je dat aÌÌe lust
om ze door te nemen. Daarnaast wil
ik de arbeidsomstandighedenwet
wijzigen. Om daarvoor een goede ad-
viesaanvraag te doen, moet ik bouw-
stenen hebben. Kortmann is er daar
een van. Het overgrote deel van het

rapport is zeer bruikbaar. Zeker op
het punt van de vereenvoudiging
van de regels. Het rapport gaat ze-
ker niet de la in. Maar op het punt
van het privaatrecht gaat Kortmann
een stap verder dan ik aan het kabi-
net zou willen voorstellen. Het pri-
vaatrecht blinkt niet uit in snelheid
en oplossend vermogen. En toch
dwingt Kortmann de werkgevers en
werknemers om in hele kostbare en
langdradige procedures terecht te
komen. Je moet zorger' dat het con-
flict niet ontstaat en als het dan
toch ontstaat, moet het snel tot een
opÌossing worden gebracht. Het ac-
cent lag bij Kortmann op het ver-
schuiven van pubÌiekelijke verant-
woordeÌijkheid naar privaatrechte-
lijke verantwoordelijkheid. Er zijn
effectievere middelen om een goed
arbobeleid in Nederland tot stand te
brengen.'

Lik-op-stuk
Linschoten verwacht, zoals een
rechtgeaarde \ryD-er betaamt, veel
van de eigen verantwoordelijkheid
van de ondernemer en de marktwer-
king, ook in het er op na houden van
goede arbeidsomstandigheden. Pri-
vatisering van de zw en premiediffe-
rentiatie voor de wAo zal er voor zor-
gen dat goede arbeidsomstandighe-
den beloond worden door minder
uitstroom van arbeidsongeschikten
en dus een lagere premie. Daar-
naast biedt de overheid een vloer
van veiligheidsnormen. Linschoten:
'Het is niet zo dat de overheid meer
afstand gaat nemen. De overheid
blijft de veiligheidsnormen vaststel-
len, zodat het beschermingsniveau
overeind blijft. Dat kan ook niet an-
ders. ZoveeÌ beleidsruimte hebben
we niet, want 90 procent van de nor-
mering is gebaseerd op Europese re-
gelgeving. Er komt wel een andere
verantwoordelijkheidsverdeling. Het
is handiger om de verantwoordelijk-
heid direct bij de werkgever te leg-
gen in plaats van bij de Inspectie-
dienst Sociale Zaken en Werkgele-
genheid die onder andere aan de
hand van klachten optreedt. Ik wiÌ
de handhaving via twee lijnen laten
lopen. Ondernemers moeten ver-
plicht deskundige ondersteuning
van een arbodienst inhuren en er
komen forse frnanciële prikkels als
het fout gaat. Ondernemers voelen
zo heel goed in de portemonnee als
ze het niet goed doen. Dat is veel ef-
fectiever dan die hele gedetailleerde
regelgeving die je moet controleren.'
Het kabinet wiÌ de Inspectiedienst
een soort lik-op-stuk-beleid laten
voeren door de inspectiedienst de be-
voegdheid te geven administratieve
boetes op te leggen. Het verplicht
stellen van een arbodienst lijkt in
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tegenspraak met de stellige overtui-
ging van de staatssecretaris dat een

ondernemer wijs genoeg is om zijn
kosten zolaag mogelijk te houden.
Een arbodienst levert deskundig-
heid, met als gevolg goede arbeids-
omstandigheden, minder arbeidson-
geschikte werknemers en dus een
fors lagere zw en wAo-Premie. De
werkgever zou dus automatisch kie-
zen voor een arbodienst. Maar ver-
rassend genoeg gaat deze redene-
ring Linschoten te ver. 'Misschien
dat een van mijn oPvolgers de ver-
plichte aansluiting bij een arbo-
dienst ter discussie stelt. Maar in
mijn bewindsperiode zal dat zeket
niet het geval zlin. Vooralsnog is er
in het bedrijfsleven niet een over-
dreven grote kennis over hoe ze met
het verbeteren van arbeidsomstan-
digheden hun eigen Profrjt kunnen
halen. Er is veel koudwatervrees.
Bovendien moest er eerst een in-
frastructuur van deskundigheid van
arbodiensten gecreêerd worden' Dan
moet je de arbodiensten wel verze-
keren van klanten. Die waren er
niet geweest zonder verplichtstelling
van arbodiensten. AIs we dat niet
hadden gedaan, hadden we in 1998
geconcludeerd dat de ondernemers
van het nut van een arbodienst
overtuigd waren, maar dat ze er on-

voldoende waren. En dat had de

prijzen weer omhoog gestuwd.'

Met de discussie rond de voorstellen
van Linschoten zal de bewindsman
waarschijnlijk de meeste vragen
krijgen over hoe hij het Probleem
rond de selectie aan de Poort gaat
ondervangen. Mensen die iets man-
keren dreigen geslachtofferd te wor-
den in de nieuwe oPzet van de weo
en afschaffrng van de Ziektewet.
Linschoten erkent het gevaar. 'We
hebben een uitgebreid Pakket aan
flankerend beleid geformuleerd om

te voorkomen dat werkgevers men-
sen niet aannemen om de verkeerde
redenen. Bijvoorbeeld door in de wet
te zethen dat mensen die reÏntegre-
ren na een maand oPnieuw een uit-
kering krijgen als ze weer ziek wor-
den en last krijgen van de kwaal
waardoor ze in eerste instantie in de

wao belandden. De doorbetalings-
verplichting van eenjaar voor de

werkgevers komt daardoor te ver-
vallen. We moeten voorkomen dat
het voor werkgevers aantrekkelijk is
om aan de poort te selecteren. Toch
heeft de werkgever het liefst iemand
die zo gezond mogelijk is en zo wei-
nig mogelijk verzuimd. Maar dat is
altijd zo geweest. Dat heeft niet met
het nieuwe beleid te maken''

Straf
De bewindsman hooPt met zijn Plan-
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nen een eind te maken aan de in
zijn ogen oneigenlijke f,rnanciering
van de wAo. De vervuiler betaalt,
wordt ook hier het PrinciPe. Maar
als die vervuiler de rekening niet
kan betalen, is een faillissement dan
niet de uiterste consequentie? Lin-
schoten:'Als activiteiten zoals de

bouw, gepaard gaan met een hoog
risico op arbeidsongeschiktheid,
vind ik dat het bouwProdukt duur-
der moet worden. Dan moet de hui-
zenkoper dat m¿rar oPbrengen. Het
hogere risico mag niet langer afge-
wenteld worden op de gehele samen-
leving. Maar als er een sector is
waar nog het nodige aan arbeidsom-
standigheden verbeterd kan worden
is het wel de bouw. Het gekke is dat
er geredeneerd wordt dat onderne-
mingen met een hoog verzuimPer-
centage en veel arbeidsongeschikten
gedupeerd worden door de nieuwe
maatregelen. Ik denk dat ze juist
veel kunnen verdienen. Maar als be-

drijven signifrcant slechter scoren op

het terrein van het ziekteverzuim en

arbeidsongeschiktheid, kunnen ze

failliet gaan. Dat moet dan maar.
Dat is juist de bedoeling. Je wordt
gestraft voor slecht gedrag.'

Linschoten bestrijdt dat PvdA-mi-
nister Melkert van szw moeite zou
hebben met zijn Plannen voor de ar-
beidsomstandighedenwet.'Het inte-
ressante is dat we oP dezelfde lijn
zíLten. Ik heb veel kritiek en ook
veel onterechte kritiek gelezen op

mijn plannen, maar niet van iemand
uit de PvdA.'
De privatisering van de wlo en
Zíektewet is voor Linschoten het
pièce de résistance van zijn beleid
geworden. Waarbij historisch besef
de staatssecretaris niet vreemd is.
'Natuurlijk kunnen we deze voor-
stellen doen omdat de tijdgeest ver-
anderd is. Maar als we nu niet deze

stappen in de sociale zekerheid zet-

ten, kunnen we lastenverlichting
vergeten en dat betekent meer
werkgelegenheid oP onze buik
schrijven. En waar het dit kabinet
toch echt om te doen is, is werk,
werk en nog eens werk. Dat ik met
mijn plannen niet heel Neilerland
applaudiserend onder mijn departe-
ment tref, vind ik niet zo erg. Dat
zou mijn ambitie niet eens zijn.'

Nieuwe

'Arbeidstiidenwet
comPleet'
Het boek'Arbeidstij denwet com-
pleet'biedt als eerste de volledige
wettekst van de nieuwe arbeidstij-
denwet, met een uitgebreide toelich-
ting. De wet ligt nu ter goedkeuring
bij de Eerste Kamer. De toelichting
op de wet wordt gegeven door twee
beleidsmedewerkers van het Minis-
terie van Sociale Zaken en Werkge-
legenheid die direct bij het opstellen
van de wet waren betrokken.
Met deze toegelichte wettekst is het
mogelijk de bedrijfsvoering voor te
bereiden op de nieuwe regels rond
arbeids- en rusttijden. Het boek is
een uitgave in de Arbeidswetgeving-
reeks van het Nederlands Instituut
voor Arbeidsomstandigheden (NIA.).

De nieuwe Arbeidstijdenwet ver-
vangt alle bestaande wet- en regel-
geving rond arbeids- en rusttijden.
De wet stelt arbeidsomstandigheden
en de combineerbaarheid van arbeid
met zorgtaken centraal. Veel aan-
dacht is er in de wet voor medezeg-
genschap en flexibilisering. Vergele-
ken bij de bestaande regelgeving
biedt deze wet vergaande vereen-
voudiging. Toch is er sprake van en-
kele uitzonderingssituaties (rijdend,
varend en vliegend Personeel bij-
voorbeeld) die in latere Arbeidstij-
denbesluiten (Algemene Maatrege-
Ien van Bestuur) worden uitge-
werkt.
Uiterlijk in 1997 zal iedere werkge-
ver en werknemer te maken hebben
met het nieuwe regime van arbeids-
en rusttijden van deze wet. Met de

komst daarvan wordt een ruim 12
jaar durende discussie over arbeids-
en rusttijden afgesloten. Een combi-
natie van Standaard- en Overlegre-
geling waarborgt dat iedere arbeids-
situatie de best passende werktijd-
regeling krijgt.
In de nieuwe uitgave staat bij elk
artikel van de wet een uitgebreide
toelichting die de wettekst verduide-
Iijkt en toepasbaar maakt. De inlei-
ding biedt inzicht in achtergrond,
opzet en reikwijdte van de wet. Het
uitgebreide register geeft direct toe-
gang tot de relevante artikelen en
biedt daarmee grote tijdsbesparing'
De Arbeidstijdenwet Compleet' kost

f 32,50, exclusief etw en verzend-
kosten. Het boek is te bestellen bij
de afdeling Verkoop van het NIA, tel.
020-5498 40414651504, fax 020-644
31 02.
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