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Geachte mevrouw, heer,
Zoals bekend, is in het Najaarsoverleg 2004 tussen de Stichting van de Arbeid en het kabinet afgesproken dat de totale ziekengelduitkering aan de werknemer over twee ziektejaren tezamen gemeten niet meer dan 170% van het laatst verdiende loon zal bedragen tenzij
ter stimulering van versnelde re-integratie aanvullende specifieke arbeidsvoorwaardelijke
afspraken gemaakt worden1.
De Stichting van de Arbeid benadert u naar aanleiding van de door het parlement aangenomen motie van Van Weyenberg en Heerma d.d. 24 juni 2015 met betrekking tot deze
afspraak over loondoorbetaling bij ziekte2. In de motie wordt gesteld dat in een groot deel
van de cao’s bovenwettelijke afspraken zijn opgenomen over loondoorbetaling bij ziekte
die ruimer zijn dan de afspraak uit het Najaarsakkoord. Naar aanleiding van deze motie
heeft de Stichting van de Arbeid onderzoek gedaan naar cao’s die niet aan deze afspraak
zouden voldoen.
Op basis van dit onderzoek concludeert de Stichting dat het merendeel van de cao-partijen
voldoet aan de afspraak. In waarschijnlijk een beperkt aantal cao’s zijn echter nog afspraken overeengekomen die hiervan afwijken en waar bovenwettelijk aangevuld wordt zonder dat er afspraken ter stimulering van (versnelde) re-integratie tegenover staan.
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Najaarsoverleg 2004, p. 2: “2. over aanvulling van de wettelijke loondoorbetaling van 70% tijdens het eerste en tweede ziektejaar
op decentraal niveau open overleg zal plaatsvinden, in samenhang met het gestelde onder (1). De vormgeving daarvan zal afgestemd
worden op de effecten op preventie, re-integratie, participatie en inkomensbescherming. De totale ziekengelduitkering aan de werknemer zal over de twee ziektejaren tezamen gemeten niet meer dan 170% van het laatst verdiende loon bedragen.
Dit laat onverlet de mogelijkheid om aanvullende specifieke arbeidsvoorwaardelijke afspraken te maken ter stimulering van (versnelde)
re-integratie en participatieeffecten. Bestaande arbeidsvoorwaardelijke regelingen zullen waar nodig in deze zin worden aangepast.”.
2
Motie Van Weyenberg en Heerma, Tweede Kamer, vergaderjaar 2014-2015, 29 544, nr. 631.
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De Stichting heeft minister Asscher door middel van een brief d.d. 10 februari 2017 geïnformeerd over de uitkomst van haar onderzoek. In deze brief heeft de Stichting ook laten
weten dat zij de afspraak uit het Najaarsakkoord 2004 opnieuw onder de aandacht zal
brengen van cao-partijen.
De Stichting van de Arbeid verzoekt u hierbij om na te gaan of de afspraak uit het Najaarsoverleg 2004 op juiste wijze is opgenomen in uw cao (conform voetnoot 1) en de caoafspraak aan te passen indien deze niet voldoet.
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