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1.

Inieiding

Het kunnen combineren van betaalde arbeid en zorgtaken is een van de centrale
thema's in de hedendaagse arbeidsverhoudingen. Het gaat daarbij onn reele
vragen vanuit de samenleving. Het is de taak van sociale partners hierop in te
spelen. De organisatie van de arbeid moet, waar mogelijk, ook aan deze behoeften worden aangepast, onder meer via de arbeidsvoorwaarden (met inbegrip
van arbeidsduur en arbeidspatronen).
Bij brief van 21 mei 1996^ heeft het kabinet de Stichting van de Arbeid gevraagd
haar opvatting te geven over een aantal aspecten inzake de combinatie van arbeid
en zorg, meer specifiek aangaande verlof en de rol die loopbaanonderbreking in
dezen zou kunnen spelen. Bij brief van 9 juli 1996 heeft het kabinet specifiek
advies gevraagd over de mogelijkheden om zorgverlof te bevorderen.
De Stichting van de Arbeid wil vanuit de gedachtenvorming die reeds in het
verleden over dit thema heeft plaatsgevonden ook de voorliggende adviesaanvraag benaderen. De Stichting van de Arbeid kiest bij haar advisering voor een
evenwichtige benadering, gericht op het bereiken van voordelen voor zowel
werknemers als werkgevers.
Dit advies is voorbereid door de Werkgroep Vrouw en Arbeid van de Stichting van
de Arbeid. De werkgroep heeft in het kader van de voorbereiding van het advies
in September 1996 gesprekken gevoerd met de Vereniging Adoptie Belangen en
met het Landelijk Samenwerkingsverband Wisselv^erk.

2.

De visle van het kabinet

In dit hoofdstuk worden de hoofdiijnen van de visie van het kabinet op het thema
'arbeid en zorg' beschreven, zoals deze in drie fasen aan de Stichting is
voorgelegd. Daarbij gaat het in de eerste plaats om de nota 'Om de kwaliteit van
arbeid en zorg, investeren in verlof (September 1995; hierna te noemen: Nota
Arbeid en Zorg^). Voorts betreft het de eerdergenoemde adviesaanvraag van 21
mei 1996 aan de Stichting en ten slotte de aanvullende adviesaanvraag over zorgverlof van 9 juli 1996^.

^

De adviesaanvraag is opgenomen als bijiage 1

2

Tweede Kamer 1994 - 1995, 24 332, nrs. 1 en 2

^

Deze aanvullende adviesaanvraag is opgenomen als bijiage 2

2.1

De Note Arbeid en Zorg

In deze nota beschrijft het kabinet in het perspectief dat de OESO terzake heeft
ontwikkeld*, hoe het de komende jaren wil bijdragen aan de ontwikkeling van een
organisatie van de arbeid die werknemers meer mogelijkheden biedt in de verschillende levensfasen volwaardig te participeren. Daarbij neemt het kabinet als
vertrekpunt dat het toewerken near die organisatie van de arbeid een gezamenlijke
verantwoordelijkheid is van alle betrokken partijen: overheid, werkgevers en
werknemers.
Steeds meer mensen, zo stelt het kabinet, vinden het belangrijk hun betaalde
baan met andere activiteiten, zeals de zorg voor kinderen, vrijwilligerswerk of
bestuurlijke functies, te kunnen combineren.
Het wijst daarbij op de volgende doelen:
* de herverdeling van betaalde arbeid en onbetaalde arbeid wordt bevorderd,
hetgeen een positief effect op de arbeidsparticipatie van vrouwen zai hebben;
* deeltijdarbeid en verloffaciliteiten hebben een positief effect op de herverdeling
van de betaalde arbeid;
* scholingsverlof draagt bij aan de verbetering van de beroepskwalificatie,
waarmee een bijdrage wordt geleverd aan economische en werkgelegenheidsdoelstellingen;
* mogelijkheden voor de combinatie van betaalde arbeid met andere taken stellen
mensen in staat om blijvend te participeren waardoor werkgevers gekwalificeerd personeel kunnen behouden en werknemers hun 'human capital' (waarin
de samenleving doorgaans zwaar heeft geinvesteerd). Ook opfrisverlof en
sabbatsverlof kunnen voortijdige uitstroom uit het arbeidsproces voorkomen;
* uitstroom naar de sociale zekerheid kan worden verminderd, wanneer werknemers door omscholing voor het arbeidsproces kunnen worden behouden, of
wanneer door sabbatsverlof 'burn out' van werknemers kan worden voorkomen;
* uitstroom naar onbetaalde arbeid wordt voorkomen.
Het voorzien in diverse faciliteiten voor de combinatie van arbeid met zorg- en
andere verantwoordelijkheden is niet alleen in het belang van individuele
werknemers, aldus het kabinet.
Het kabinet memo, ^ert dat recent enkele maatregelen zijn getroffen die in dit
verband stimuler/jnd kunnen werken. Genoemd worden de nieuwe Arbeidstijdenwet (per 1 januari 1996 gefaseerd in werking getreden) die meer mogelijkheden
biedt om al naar gelang de behoeften van werkgevers en van werknemers meer
gevarieerde arbeidspatronen af te spreken. Voorts is de doelstelling van de wet
niet meer beperkt tot - zoals aanvankelijk voorzien - veiligheid, gezondheid en
welzijn in verband met de arbeid. Nadrukkelijk is nu als doelstelling opgenomen
de combineerbaarheid van arbeid met andere verantwoordelijkheden.

OESO; Shaping structural change: the role of women; Report by a high level group of experts to
the secretary-general, 1991

Tevens wordt genoemd het wetsvoorstel dat onderscheid op grond van arbeidsduur verbiedt. Inmiddels is dit v^/etsvoorstel door het parlement aanvaard en op
1 november 1996 in werking getreden.
In de nota heeft het kabinet vervolgens aangegeven hoe het de komende jaren
verder wil bijdragen aan de ontwikkeling van een organisatie van de arbeid, die
werknemers meer mogelijkheden biedt in verschillende levensfasen volwaardig te
participeren op de arbeidsmarkt en waarin sprake is van een hoogwaardig en
flexibel arbeidsbestel. Het kabinet wil langs drie wegen een bijdrage leveren:
- het stimuleren van sociale partners om bestaande verloffaciliteiten verder uit
te bouwen: ouderschapsverlof, calamiteitenverlof, adoptieverlof, zorgverlof en
scholingsverlof. Het kabinet wil hieraan een bijdrage leveren door belemmeringen in wetgeving weg te nemen;
- het stimuleren van werknemers om zelf te sparen voor verlof; spaarbronnen
kunnen loon, arbeidsduurverkorting en vakantiedagen zijn. Ook hieraan wil het
kabinet een bijdrage leveren door belemmeringen in wet- en regelgeving weg
te nemen;
- loopbaanonderbreking; het onderzoeken op weike wijze bevorderd kan worden
dat individuele werkgevers en werknemers, alsmede cao-partijen, komen tot
afspraken ten aanzien van verlof, opgenomen ten behoeve van zorg en
educatie.

2.2

De hoofdiljnen van de adviesaanvraag inzake arbeid en zorg

Het kabinet heeft metde adviesaanvraag uitwerking gegeven aan zijn voornemen,
geuit in de Nota Arbeid en Zorg, om sociale partners in de Stichting van de Arbeid
een aantal specifieke beleidsvoornemens op het terrein van arbeid en zorg voor
te leggen.
Het kabinet ziet zijn rol vooral in het wegnemen van bestaande belemmeringen en
het aandragen van bouwstenen voor toekomstige maatregelen.
Het kabinet wil bevorderen dat arbeidstijden en arbeidsvoorwaarden kunnen fluctueren al naar gelang de levensfase waarin de werknemer verkeert. Het kritisch
tegen het licht houden van bestaande verlofregelingen en het bevorderen dat
nieuwe wensen terzake worden opgepakt past binnen die visie, aldus het kabinet.
In deze context ziet het kabinet zijn verzoek aan sociale partners om bestaande
verloffaciliteiten verder uit te bouv^en, als de eerste lijn waarlangs de beoogde
ontwikkeling van de arbeid kan worden ondersteund.
De Stichting van de Arbeid heeft er bij diverse gelegenheden zelf ook al op
gewezen, dat bezien moet worden of een herschikking c.q. actualisering van
bestaande vormen van verlof wenselijk is, teneinde ruimte te creeren voor nieuwe
wensen.
De minister nodigt de Stichting uit om haar meer concrete invulling van dit
voornemen kenbaar te maken.

8
Mede als uitvloeisel van het overleg dat de minister heeft gevoerd met de Tweede
Kamer over de Nota Arbeid en Zorg®, legt de minister drie specifieke verlofvormen voor aan de Stichting van de Arbeid, met de vraag op weike wijze zij kan
bevorderen dat de behoefte van werknemers aan die soorten verlof een volwaardige plaats krijgt binnen het scala van verlofvormen. Het betreft hier: adoptieverlof, kraamverlof en zorgverlof.
Over zorgverlof ontving de Stichting in een later stadium een aanvullende adviesaanvraag, die hierna afzonderlijk wordt besproken.
Het door werknemers zelf sparer) voor verlof uit geld er) tij'd is onderdeel van de
tweede lijn die het kabinet in de Nota Arbeid en Zorg heeft aangegeven.
Tevens is de Sociaal-Economlsche Raad (SER) om advies gevraagd over een wijziging van de vakantiewetgeving waarmee wordt beoogd belemmeringen weg te
nemen die thans aan het sparen van vakantiedagen voor lang durend verlof alsmede het inzetten van vakantie-uren voor zorgtaken in de weg staan.
De minister vraagt de Stichting op weIke wijze zij een nieuwe stimulans kan en
wil geven aan werknemers om zelf te sparen voor verlof. Tevens vraagt hij haar
opvatting over de vraag of een betere benutting van bestaande mogelijkheden van
verlofsparen mogelijk is en of een eventuele fiscale faciliering - binnen de
randvoorwaarde van budgettaire neutraliteit - denkbaar zou zijn.
Mede op basis van dit advies zai de overheid een onderzoek starten naar de
mogelijkheden voor sparen uit loon en de fiscale aftrekbaarheid daarvan.
De derde lijn die in de Nota Arbeid en Zorg is uitgezet is de loopbaanonderbreking,
voorafgegaan door onderzoek naar praktische, juridische en financiele haalbaarheid ervan. Ook de vraag of en in hoeverre de overheid loopbaanonderbreking
financieel dient te steunen wordt daarbij betrokken.
Zowel dit kabinetsvoornemen als een breed aangenomen motie inzake loopbaanonderbreking^, zijn ingegeven door het perspectief dat de OESO schetst van een
andere organisatie van de arbeid, waarin enerzijds rekening gehouden wordt met
het gegeven dat werknemers ook zorgtaken voor kinderen en ouderen moeten
verrichten en anderzijds sprake is van een hoogwaardig en flexibel arbeidsbestel,
dat toenemende eisen stelt aan scholing.
Het kabinet stelt dat de primaire verantwoordelijkheid voor het inrichten van de
(nieuwe) organisatie van de arbeid ligt bij sociale partners. Waar een nieuwe
organisatie van de arbeid raakt aan belangen die niet exclusief in deze sfeer liggen
(educatief verlof, zorgtaken gericht op ouderen en kinderen, herverdeling van
betaalde en onbetaalde arbeid) kan er ook reden zijn voor de overheid in
ondersteunende zin een bijdrage te leveren.

Daarbij is door de Tweede Kamer een viertal moties aangenomen:
- de gewijzigde motie-Adelmund/J.M de Vries over een 'hechtingsveriof na adoptie van een
buitenlands kind (24 332, nr 7; met algemene stemmen aangenomen);
- de motie-Adelmund c.s. over een w/ettelijke regeling van loopbaanonderbreking (24 332, nr.
4);
- de motie-Van Vliet/Adelmund over uitbreiding van kraamverlof (24 332, nr. 5);
- de motie-Van Vliet c.s. over sparen uit loon (24 332, nr. 6; met algemene stemmen aangenomen).
Zie noot 5

Binnen het kader van deze verantwoordelijkheidsverdeling en gelet op een aantal
randvoorwaarden is het kabinet bereid wetgeving inzake de financiering van
loopbaanonderbreking voor te bereiden. De minister vraagt de Stichting om haar
opvatting terzake, alsmede om haar mening over de kenmerken van de voorgenomen regeling, waarblj hij zich aanbevolen houdt voor eventuele alternatieve
suggesties.

2.3

De aanvullende adviesaanvraag over zorgverlof

Deze adviesaanvraag gaat vergezeld van een rapport van een in opdracht van het
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgeiegenheid door de Vrije Universiteit
verricht onderzoek 'Zorgverlof: inhoud en praktijk''. Doel van het onderzoek was
om met behulp van inzichten uit de praktijk een adequaat zorgverlofbeleid te
stimuleren. Het (kwalitatieve) onderzoek laat zien weike factoren een rol spelen
voor werkgever en werknemer bij het toekennen en vormgeven van zorgverlof.
Het geeft een schets van de diversiteit in de praktijk, met speciale aandacht voor
'good practices'. Het geeft derhalve geen antwoord op de vraag 6f de totstandkoming van zorgverlof wel of niet een probleem vormt.
In de aanvullende adviesaanvraag constateert het kabinet dat zorgverlof voor
werknemers ten behoeve van de verzorging van patienten in de thuissituatie in
een belangrijke behoefte voorziet. Te voorzien valt dat deze behoefte zai toenemen als gevolg van de stijgende arbeidsparticipatie van vrouwen, de toenemende vergrijzing, en de wens van steeds meer terminale patienten om thuis te sterven, aldus het kabinet. Tegen deze achtergrond hecht het kabinet er veel belang
aan dat goede zorgverlofafspraken tot stand komen. Afspraken die recht doen
aan het gegeven dat zorgverlof maatwerk is. Afspraken die bovendien duidelijkheid creeren en eventuele willekeur voorkomen. Het primaat voor de totstandkoming van deze afspraken ligt, naar de opvatting van het kabinet, in beginsel bij
sociale partners en bij de individuele werknemer en werkgever.
Het kabinet vraagt de Stichting daarom haar opvatting te geven over de wijze
waarop bevorderd kan worden dat er binnen bedrijven goede en eenduidige
afspraken worden gemaakt over het realiseren, vormgeven en financieren van
zorgverlof.

3.

De visie van de Stichting van de Arbeid op 'arbeid en zorg'

De afgelopen jaren heeft de Stichting van de Arbeid zich in verschillende beleidsnota's, adviezen en aanbevelingen pleitbezorgster getoond van een nieuwe
structurering van arbeid en arbeidsorganisatie; voor een structuur die meer ruimte
biedt voor differentiatie, flexibiliteit en maatwerk en meer ruimte om de
arbeidssituatie af te stemmen op de wensen van werkgever en werknemer. De
Stichting van de Arbeid heeft inmiddels afscheid genomen van het kostwin-

M. Brouns, M. Grunell; Zorgverlof: inhoud en praktijk; in opdracht van het Ministerie van Sociale
Zaken en Werkgeiegenheid; Den Haag; juli 1996.
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nersmodel (in voltijd werlcende alleenverdiener) als maat alter dingen in arbeidsrelaties.
Nota Deeltijdarbeid (1989)°
In deze nota ging het nog om deeltijd versus voltijd, waarbij als doelstellingen van
deeltijdarbeid werden benoemd 'herverdeling van arbeid', 'flexibilisering van
arbeidsorganisaties' en 'behoeften van deeltijdwerkers'.
Het combineren van (betaalde) arbeid met andere verantwoordelijkheden speelde
in de nota al een duidelijke rol:
'Volwaardige deeltijdarbeid, waarbij de omvang van het aantal arbeidsuren
en het inkomen uit arbeid belangrijiie factoren zijn, kan - zo meent het
bestuur - een bijdrage leveren aan hetstreven naar economische zeifstandigheid van vrouwen en biedt meer mogelijkheden aan mannen en vrouwen om
onbetaalde en betaalde arbeid te combineren.'
Nota Vrouw en Arbeid (1990)^
In deze nota werd deze suppositie in een breder kader geplaatst, en wel als volgt:
'Met de toename van vrouwen in een arbeidsorganisatie komt zowel voor
mannen als voor vrouwen de aandacht meer dan voorheen te liggen op de
combinatie ouderschap/betaalde arbeid. De situatie dat een werknemer
naast het werk ook verzorgende taken moet verrichten komt meer reeel aan
de orde. Overigens acht het bestuur van de Stichting van de Arbeid een
ontwikkeling in deze richting ook om andere redenen te verwachten. Te
denken valt hier aan de verzorgingsaspecten die het proces van vergrijzing
voor de samenleving zai hebben.'
en
'De gewenste toename van het aantal vrouwen in bedrijven zaI leiden tot
een wijziging in het organisatiepatroon en in de arbeidsvoorwaarden van
ondernemingen. De arbeidstijden en werkroosters zullen meer mogelijkheden moeten bieden om de werktijd te varieren en af te stemmen op verpHchtingen die buiten de sfeer van de betaalde arbeid liggen.'

Meer concreet gaf de Stichting onder meer het volgende in overweging:
'In samenhang met een beleid gericht op een meer aan de omstandigheden
aanpasbaar arbeidsvoorwaardenpakket
zullen voorts de tijdsfaciliteiten
moeten warden bezien die met het oog op de verzorgende taken van werknemers noodzakelijk zijn. Aanbevolen wordt aan cao-partijen of anderszins
hierover afspraken te maken die passen in de concrete situatie van de werknemers en de onderneming. Het bestuur van de Stichting van de Arbeid
gaat er daarbij van uit dat bij een uitbreiding van meer specifieke tijdsfaciliteiten ook reeds bestaande verlofvormen in het overleg worden betrokken.
Indien de situatie daar aanleiding toe gee ft, is het bijvoorbeeld aanbevelens-

Stichting van de Arbeid; Nota Deeltijdarbeid; 5 aprll 1989
Stichting van de Arbeid; Nota Vrouvw en Arbeid; maart 1990; publilcatienr. 90/2. Deze nota is in
geactualiseerde vorm opgenonnen in de Aanbeveiingen over Vrouw an Arbeid; juni 1 9 9 1 ;
publikatienr. 4/91
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waardig te bezien of via een herschikking e.g. actualisering van bestaande
vormen van buitengewoon verlof ruimte kan worden gecreeerd voor vormen
van verzorgingsverlof. Wellicht geldt zulks ook voor andere verlofregelingen
en bovenv\/ettelijke vrije dagen. Daarbij is te overwegen werknemers een
zekere keuzevrijheid te geven.'
Nota Deeltljdarbeid en differentiatie in arbeidsduurpatronen (1993)^°
In deze nota wordt beschreven dat de arbeidsrelatie onderworpen is aan resp.
exponent is van een toenennende differentiatie op de arbeidsmarict. Deze wordt
zowel ingegeven door wensen aan de vraagzijde van de arbeidsmarkt als aan de
aanbodzijde.
Wat de vraagzijde betreft wordt er op gewezen dat ondernemingen in toenemende
mate de noodzaak ervaren om snel te kunnen inspelen op veranderingen in de
markt en op technologische ontwikkelingen. Dat betekent dat de bedrijfsvoering
snel en efficient moet kunnen worden aangepast, hetgeen aan de inzet van
mensen en middelen hogere flexibiliteits-eisen stelt.
'Van werknemers wordt in toenemende mate de bereidheid gevraagd tot een
bredere inzetbaarheid, zowel ten aanzien van de inhoud van het werk, als
ten aanzien van de tijden waarop gewerkt wordt. Een en ander kan tot uitdrukking komen in arbeidspatronen die mede zijn afgestemd op fluctuaties
in het werkaanbod, en/of in aanpassing van de bedrijfstijden van (onderdelen
van) ondernemingen., aldus de nota.
In de beschrijving van de ontwikkelingen aan de aanbodzijde wordt onder meer
op het volgende gewezen:
'Inmiddels worden door de toenemende arbeidsmarktparticipatie van
vrouwen echter ook (met name j'ongere) mannen steeds vaker geconfronteerdmet de noodzaak of wens (een deel van de) zorgtaken in de priv^-sfeer
op zich te nemen.
Als gevolg van deze ontwikkelingen hebben steeds meer werknemers
behoefte aan arbeidspatronen die beter aansluiten bij de behoeften die
voortvloeien uit de persoonlijke omstandigheden.'
Geconcludeerd wordt:
'dat het traditionele beeld van 'de Nederlandse werknemer'geleidelijk wordt
verdrongen door een veel pluriformer, meer gedifferentieerd beeld. Het is
van belang dat het beleid van ondernemingen, sociale partners en overheid
wordt afgestemd op het gegeven dat er meerdere 'typen' werknemers zijn
die, veelal afhankelijk van hun priv6 omstandigheden en levensfase, uiteenlopende wensen en behoeften hebben ten aanzien van hun baan (arbeidsduur en arbeidstijden) en inkomen.'

^° Stichting van de Arbeid; Overwegingen en aanbevelingen tor bevordering van deeltljdarbeid en
differentiatie in arbeidsduurpatronen; 1 September 1993; publikatienr. 7/93
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In relatie tot rechtspositie/arbeidsvoorwaarden wordt in de nota het volgende
opgemerkt:
'De ontwikkelingen die leiden tot een grotere behoefte van werknemers aan
differentiat'ie in arbeidsduurpatronen, kunnen tevens leiden tot een toenemende behoefte om ook andere arbeidsvoorwaarden meeraf te stemmen
op de individuele behoeften en omstandigheden van werknemers. Deze
wensen en behoeften zijn overigens niet zonder meer af te leiden van of te
koppelen aan het zijn van voltijdwerker of deelti/dwerker, datwil zeggen aan
een bepaalde arbeidsduur. De behoeften van werknemers zullen veeleer
samenhangen met de situatie waarin zij verkeren fal dan niet alleenstaand,
met of zonder kinderen, partner wel of niet eigen inkomen, veel of weinig
zorgtaken, opieidingsbehoefte, enzj. Overwogen kan worden aan deze
behoeften tegemoet te komen door mogelijkheden te introduceren om werknemers een keuze te laten maken uit verschillende, nader te bepalen,
arbeidsvoorwaarden. Dit zou bijvoorbeeld kunnen via het aanbieden van een
aantal verschillende arbeidsvoorwaarden(pakketten).
Uitgangspunt daarbij
is, dat niet iedere afzonderlijke arbeidsvoorwaarde gelij'k behoeft te zijn, zij
het dat arbeidsvoorwaardenpakketten
niet aan een bepaalde arbeidsduur
mogen worden gekoppeld.'
'Arbeid op maat' is een perspectief op langere termijn, waarvoor echter nu al de
basis moet worden gelegd langs de lijnen van een verdere bevordering van deeltijdarbeid en daarnaast ook via meer incidentele voorzieningen in de arbeidsvoorwaarden, waartoe verschillende vormen van verlof kunnen worden gerekend.
Een Nieuwe Koers (1993)''
Deze filosofie is nog eens expliciet bekrachtigd in 'Een Nieuwe Koers' van najaar
1993. Daarbij is aanbevoien na te gaan hoe de regelingen met betrekking tot het
samengaan van betaalde arbeid en zorgtaken, eventueel via herschikking van
arbeidsvoorwaarden, kunnen worden gerealiseerd binnen een verantwoorde loonkostenontwikkeling.
De Stichting heeft eind 1995 het in 'Een Nieuwe Koers' verwoorde beleid
herbevestigd in een verklaring ten behoeve van het arbeidsvoorwaardenoverleg
1996 (en daarna)'^
Advies ouderschapsverlof (1995)'^
Eerder in 1995 had de Stichting op verzoek van de minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid advies uitgebracht over de (eerste) evaluatie van de Wet op het
ouderschapsverlof. Bij de beoordeling van de werking van deze wet heeft de
bovenomschreven beleidslijn mede alstoetsingskader gefungeerd. Dit blijkt onder

^^ Stichting van de Arbeid; Een nieuwe koers: agenda voor het cao-overleg 1994 in het perspectief
van de middellange termijn; 16 december 1993; publikatienr. 9/93
^^ Stichting van de Arbeid; Verklaring van de Stichting van da Arbeid ten behoeve van het
arbeidsvoorwaardenoverleg 1996 (en daarna); 10 oktober 1995; publikatienr. 6/95
^^ Stichting van de Arbeid; Advies over de evaluatie van de Wet op het ouderschapsverlof; 20 juli
1995; publikatienr. 5/95
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meer uit het pleidooi van de Stichting om ouderschapsverlof, als hoofdregel, in
de vorm van deeltijdverlof te doen genieten. Daarmee wordt immers bevorderd
dat betrokkene ervaring opdoet met het combineren van betaalde arbeid en
zorgtaken. De Stichting bepleitte voorts dat bij de praktische uitwerking van het
verlof voldoende ruimte zou bestaan voor maatwerk.
Voorts heeft de Stichting in het hiervoor genoemde advies een krachtige aanbeveling, gericht tot partijen betrokken bij aanvullende pensioenregelingen om
passende regelingen te treffen voor werknemers die ouderschapsverlof opnemen.
Deze aanbeveling moet in samenhang worden gezien met de uitspraak van de
Stichting van de Arbeid uit 1994'* dat waar gesproken wordt over ouderschapstaken, daar ook andere verzorgende taken onder kunnen worden verstaan.
Ondanks de verschillen die bestaan tussen ouderschapsverlof en zorgverlof, zouden, aldus de Stichting, pensioenmaatregelen niet tot een principieel verschillende
aanpak behoeven te leiden.
Nota Flexiblliteit en Zekerheid (1996)'^
In deze nota wordt de lijn van de hierboven beschreven filosofie vertaald in
juridisch-contractuele zin. 'Een Nieuwe Koers' wordt aangehaald, waar deze stelt
dat in het licht van de ontwikkeiingen in het arbeidsbestel gezocht moet worden
near een nieuw evenwicht waarin rekening gehouden wordt met de eisen die aan
ondernemingen worden gesteld enerzijds en met de rechtsbescherming van de
werknemers anderzijds.
Toegepast onder de juiste voorwaarden en in de geeigende omstandigheden kan
flexibilisering van arbeidsrelaties als een positieve ontwikkeling worden opgevat,
niet alleen voor werkgevers maar ook voor werknemers die zo meer recht kunnen
doen aan hun priv6-omstandigheden. Een en ander leidt tot een behoefte aan arbeidstijdpatronen die weliswaarafwijken van hetvoltijd-arbeidspatroon, maarwel
een redelijke mate aan vastheid, voorspelbaarheid en regelmaat hebben, zodat
daaromheen de priv6-verplichtingen te organiseren zijn.
Tot besluit van dit resume wil de Stichting nog wijzen op een tweetal relevante
adviezen van de Sociaal-Economische Raad.
Advies Toekomstscenario's onbetaalde arbeid (1996)'^
De Raad stelt in dit advies dat de richting van twee scenario's hem aanspreekt:
het meer naar elkaar toe groeien van het aantal uren betaalde en onbetaalde
arbeid van mannen en vrouwen en het in meer of mindere mate omzetten van
onbetaalde zorg in betaalde zorgarbeid.
Relevante overwegingen daarbij zijn onder meerde vergroting van de arbeidsparticipatie van vrouwen, de behoefte van mensen om zorgtaken uit te besteden en

^* Brief d.d. 18 mei 1994 van de Stichting van de Arbeid aan de staatssecretaris van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid over zorgverlof en pensioenvoorziening; kenmerk S.A. 94.12.818 K/CH
^^ Stichting van de Arbeid; Nota Flexibiliteit en Zekerheid; 3 april 1996; publikatienr. 2/96
^° Sociaal-Economische Raad; Advies Toekomstscenario's onbetaalde arbeid; 21 juni 1996; SER
96/06
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het werkgelegenheidseffect van omzetting van onbetaalde arbeid in betaalde
zorgarbeid.
De in verband daarmee te treffen maatregelen moeten voigens de Raad in de
eerste plaats zijn gericht op vergroting van de arbeidsparticipatie en f lexibilisering
van de arbeid(sorganisatie).
De Raad pleit voor maatregelen, gericht op omzetting van onbetaalde in betaalde
zorgarbeid, omdat dit gunstig is voor de combineerbaarheid van taken door
vrouwen en mannen en tevens leidt tot een toename van de werkgelegenheid.
Met nadruk vraagt de Raad aandacht voor kinderopvang als een voor het combineren van taken een essentiele voorziening.
De Raad wijst in zijn advies tot besluit op de ontwikkelingen rond de zorg voor
ouderen. In combinatie met de vergrijzing en de vergroting van de arbeidsparticipatie van vrouwen kunnen zich rond de mantelzorg enthuiszorg knelpunten voordoen, die om een opiossing vragen.
Advies herzlening vakantiewetgeving (1997)
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft, zoals hierboven reeds
vermeld, de SER advies gevraagd over een wijziging van de vakantiewetgeving.
Daarbij heeft de minister het oog op het wegnemen van belemmeringen voor het
sparen van vakantiedagen voor lang durend verlof, alsmede op het inzetten van
vakantie-uren voor zorgtaken.
Conclusie
Het vorenstaande resume vertoont een duidelijke rode draad, in die zin dat sociale
partners oog hebben voor de omstandigheid dat werknemers naast hun betaalde
werk ook andere verantwoordelljkheden hebben die zij op elkaar moeten trachten
af te stemmen. Tevens laat het zien dat opiossingen voor de desbetreffende
behoeften van werknemers vaak kunnen worden gezwaluwstaart met behoeften
van ondernemingen op het punt van de bedrijfsvoering. Bij dat laatste kan
worden gedacht aan de behoefte van de ondernemingsleiding om soepel en snel
te kunnen inspelen op ontwikkelingen in de markt, in de technologie en in de
logistiek.
Met in het achterhoofd het besef dat de geschetste behoeften van werknemers
enerzijds en van werkgevers anderzijds niet zonder meer samenvallen, heeft de
Stichting steeds gekozen voor een praktische benadering, gericht op het bereiken
van nieuwe evenwichten.
Werkgevers hebben belang bij goed gemotiveerde, zelfstandige en betrokken
werknemers; werknemers hebben er belang bij dat zij hun arbeidsverplichtingen
optimaal kunnen inpassen in hun bestaan.
Beide partijen moeten onder erkenning van ieders verantwoordelijkheid in dozen
de nodige flexibiliteit opbrengen.
Dat is ook de invalshoek die de Stichting van de Arbeid in dit kader, de bespreking
van de adviesaanvraag 'arbeid en zorg', kiest.
Een kanttekening wil zij in dit verband nog plaatsen. Telkens weer blijkt dat de
beleidsmatige benadering, in het verleden ook door de Stichting, van het onderwerp 'arbeid en zorg' vooral wordt betrokken op vrouwelijke werknemers. De
Stichting is ervan overtuigd dat dat automatisme moet worden doorbroken, aan-
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gezien liet combineren van arbeid en zorgtaken in toenemende mate zowel voor
mannen als voor vrouwen daadwerkelijk aan de orde is.
De Stichting vertrouwt erop dat dit ertoe zai leiden dat de automatische koppeling
van het thema 'arbeid en zorg' aan vrouwelijke werknemers, die ten nadele van
hun arbeidsmarktpositie en loopbaan kan werken, zaI verdwijnen.

4.

Verlofvormen

4.1

Algemeen

Het kabinet wil bijdragen aan een organisatie van de arbeid, die werknemers meer
mogelijkheden biedt in verschillende ievensfasente participeren in het arbeidsproces en aan het bewerkstelligen van een hoogwaardig en flexibel arbeidsbestel.
Het kabinet wil dit doen langs drie wegen:
-

het stimuleren van sociale partners cm bestaande verloffaciliteiten verder uit
te bouwen;
- het stimuleren van werknemers om zelf te sparen voor verlof;
- het eventueel doorvoeren van een wettelijke loopbaanonderbrekingsregeling.

De Stichting onderschrijft de opvatting van het kabinet dat het 'primair een zaak
van werkgevers en werknemers (is) om te zoeken naar vernieuwing en aanpassing
van aspecten zoals arbeidsduur, arbeidspatronen en arbeidsvoorwaarden'^^
De discussie over verlofvormen resp. de bevordering van de combinatie van
betaalde arbeid en zorg dient in deze context geplaatst te worden.
Dat uitgangspunt heeft de Stichting van de Arbeid ertoe gebracht om haar opvattingen daarover neer te leggen in een afzonderlijke nota aan partijen in bedrijfstakken en ondernemingen. Deze 'Overwegingen en aanbevelingen inzake de combinatie van arbeid en zorg' zijn simultaan met dit advies gepubliceerd.
In deze nota wordt uitgebreid de algemene visie van de Stichting op het vraagstuk
van de combinatie van arbeid en zorg toegelicht in de context van een flexibel en
hoogwaardig arbeidsbestel, dat inspeelt op wensen van werkgevers 6n werknemers.
In dat verband is ook de vraag aan de orde of een herschikking c.q. actualisering
van bestaande verlofvormen wenselijk is teneinde ruimte te creeren voor nieuwe
wensen. Eerder sprak de Stichting al uit dat de mogelijkheden hiertoe bezien
zouden moeten worden. In zijn adviesaanvraag van 21 mei 1996 nodigt de
minister de Stichting uit om een meer concrete Invulling van dit voornemen
kenbaar te maken. Daarnaast wordt in de nota ingegaan op verlofsparen.
Tevens wordt in de nota concreet ingegaan op diverse specifieke verlofvormen
(kraamverlof, calamiteitenverlof, zorgverlof en ouderschapsverlof), waarvan de
invulling volgens de Stichting tot de primaire verantwoordelijkheid van partijen op
decentraal niveau behoort.
Daar de Stichting van mening is dat bevordering van deeltijdarbeid en van
kinderopvang niet mag ontbreken in een nota over de combinatie van arbeid en
zorg heeft zij ook hieraan aandacht besteed.

"

Zie de adviesaanvraag van 21 mei 1996, biz. 2
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De Stichting neemt zich voor daze nota en de wijze waarop daaraan uitwerking
is gegeven over 3 jaar te evalueren.
Hierna zai kort worden ingegaan op de drie verlofvormen, waarvoor in de
adviesaanvraagn van 21 mei 1996 resp. 9 juli 1996 expliciet de aandacht v«/ordt
gevraagd (adoptieverlof, kraamverlof/calamiteitenverlof en zorgverlof), alsmede
op het vraagstuk van pensioenen en verlof.

4.2

Adoptieverlof

Het kabinet spreekt in de adviesaanvraag uit van oordeel te zijn dat het
adoptieverlof een volwaardige plaats verdient binnen het scala van verlof mogelijkheden. Het kabinet wijst op de toepasselijkheid van de wettelijk geregelde
verlofvormen, ook voor adoptieouders. Het gaat daarbij in concrete om het
beroep dat kan v^/orden gedaan op artikel 629 BW voor het vervullen van de
wettelijke verplichtingen, zoals bijvoorbeeld de inschrijving van het kind in de
gemeenteiijke basisadministratie, als ook het recht op ouderschapsverlof.
De Tweede Kamer heeft de regering in een motie'^verzocht, 'na te gaan op
weike wijze aan de meest verzorgende ouder van een buitenlands adoptief-kind
een 'hechtingsverlof
in de vorm van een wettelijk verlof, bij voorkeur met
doorbetaling van loon, toegekend kan worden en op zo kort mogelijke termijn
hierover met werkgevers in overleg te treden'.
Volgens het kabinet behoeft een dergelijk adoptieverlof maatwerkdat in cao's of
individuele afspraken tussen werkgever en werknemer tot stand kan worden
gebracht.
Het kabinet vraagt de Stichting op weIke wijze zij kan bevorderen dat de behoefte
van werknemers aan adoptieverlof een volwaardige plaats krijgt binnen het scala
van verlofvormen.
De Stichting heeft begrepen dat de behoefte aan adoptieverlof vooral betrekking
heeft op de periode die de adoptieouders in spe in de meeste gevallen verplicht
in het buitenland moeten verblijven, alvorens zij hun kind naar huis mogen
meenemen. De gemiddelde duur van het verblijf ligt daarbij op ca. 3 weken (met
een forse spreiding, afhankelijk van de regelgeving in het desbetreffende land).
Voorts betreft de behoefte aan adoptieverlof een hechtingsperiode van enkele
weken direct na terugkomst.
Jaarlijks gaat het om gemiddeid ca. 600 gevallen, waarvan in ca. 100 gevallen
het kind bij de reis naar Nederland niet door de ouders wordt begeleid (escorte)'^
De Stichting onderkent dat adoptieverlof in een duidelijke behoefte kan voorzien
bij werknemers die het voornemen hebben om een kind uit het buitenland te

^* Motie van de leden Adelmund c.s., Tweede Kamer, 1995-1996, nr. 7
'^ Ontleend aan door de Vereniging voor Adoptiebelangen overgelegde informatie.
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adopteren. Echter, gelet op de omstandigheid dat het een zeer beperkt aantal
werknemers betreft, acht de Stichting het niet doelmatig om cao-partijen te
vragen in hun cao een regeling te treffen.
De Stichting kan zich voorstellen dat voor werknemers, in lijn met de motieAdelmund, een wettelijke en tot 4 weken beperkte voorziening wordt getroffen
in de Ziektewet. Evenals de indieners van die motie ziet zij parallellen met
arbeidsverzuim in verband met zwangerschap en bevalling, waarvoor de
Ziektewet een (financierings)regeling kent.
Zij vertrouwt er op dat, in de geest van de zwangerschapsregeling waar evenmin
een wettelijk verlof recht bestaat, werkgevers de betrokken werknemers in staat
zullen stellen onbetaald verlof op te nemen in die gevallen waarin adoptie-ouders
in aanmerking komen voor zo'n wettelijke voorziening.

4.3

Calamiteitenverlof

Calamiteitenverlof kan worden omschreven als kortdurend verlof voor het treffen
van maatregelen in verband met plotseling opkomende onvoorzienbare (verzorgings)taken. Het kabinet gaf in de Note Arbeid en Zorg te kennen het van veel
belang te achten dat meer cao-regelingen over calamiteitenverlof tot stand komen
en dat de inrichting van al bestaande regelingen door cao-partijen kritisch tegen
het licht wordt gehouden. Het kabinet sprak uit daaraan te willen bijdragen door
in de wettelijke basis van artikel 7A: 1638cb, vierde lid, BW expliciet neer te
leggen dat de daar gegeven opsomming van bijzondere omstandigheden waardoor
een werknemer verhinderd is zijn arbeid te verrichten niet limitatief is (door
toevoeging van de woorden 'in ieder geval').
Met de vaststelling van artikel 7.10 (arbeidsovereenkomst) van het Burgerlijk
Wetboek^" is dit in artikel 629b (1638cb BW oud) komen te staan.
De relevante leden van dit artikel luiden als volgt:
' 2. Eveneens behoudt de werknemer het recht op het naar tijdruimte vastgestelde loon voor een korte naar billijkheid te berekenen tijd, wanneer hij, hetzij ten
gevolge van de vervulling van een door de wet of overheid, zonder geldelijke
vergoeding, opgelegde verplichting, weike vervulling niet in zijn vrije tijd kon
geschieden, hetzij ten gevolge van zeer bijzondere persoonlijke
omstandigheden,
verhinderd is geweest zijn arbeid te verrichten.
3. Onder zeer bijzondere omstandigheden worden voor de toepassing van dit
artikel in ieder geval begrepen: de bevalling van de echtgenote van de werknemer
en het overlijden en de lijkbezorging van een van zijn huisgenoten of een van zijn
bloed- en aanverwanten in de rechte lijn en in de tweede graad van de zijiijn.
Onder de vervulling van een doorde wet of overheid opgelegde verplichting wordt
begrepen de uitoefening van het actief kiesrecht.
4. Van dit artikel kan slechts bij schriftelijke overeenkomst of bij reglement
worden afgeweken.'

^

Wet van 6 juni 1996, Stb. 406
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Volgens het kabinet staat nu buiten twijfel dat dit een niet-limitatieve opsomming
betreft. In de Memorie van Toelichting bij het voorstel tot wijziging van titel 7.10
(arbeidsovereenkomst) van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het ouderschapsverlof^^ kijkt het kabinet terug op de betekenis van de wijziging voor de
wettelijke regeling van het kraam- en calamiteitenverlof.
Volgens het kabinet is hiermee verduidelijkt dat ook andere dan de in het desbetreffende lid genoemde bijzondere omstandigheden van verhindering onder de
regeling kunnen vallen. Het moet gaan om situaties die vergen dat de werknemer, zonder dat uitstel mogelijk is, verlof - een paar uur tot enkele dagen - nodig
heeft voor het treffen van noodzakelijke maatregelen, Zo kan gedacht worden
aan plotselinge ziekte van kinderen, of ziekte van anderen die aangewezen zijn op
de verzorging door de werknemer. Ook in noodgevallen als een gesprongen waterleiding, verstopte riolering en dergelijke, die vergen dat de werknemer onverwijld een verwarmingsmonteur of loodgieter dient te ontvangen, kan de werknemer korte tijd verhinderd zijn om arbeid te verrichten.
Voor de goede orde merkt het kabinet in dit kader nog op dat indien de werkgever
de dienstbetrekking opzegt, om de enkele reden dat de werknemer het werk- met
een beroep op de zeer bijzondere omstandigheden als bedoeld in artikel 629b
BW - tijdelijk heeft neergelegd, dit als kennelijk onredelijk moet worden beschouwd. Hiervan is ook sprake als de werknemer niet vooraf melding heeft
kunnen maken van zijn verhindering.
De Stichting constateert dat het calamiteitenverlof met de huidige tekst van
artikel 629b BW een duidelijker wettelijke basis heeft gekregen. Near haar
oordeel is hiermee tevens invulling gegeven aan het gestelde in EG-richtlijn
96/34EG over arbeidsverzuim door overmacht in verband met onvoorziene
gezinsomstandigheden^^.
Bij de bedoelde aanpassing van de wetgeving past overigens wel de kanttekening
dat het uit een oogpunt van helderheid minder gelukkig is dat de toelichting bij
artikel 629b BW niet is opgenomen in de Memorie van Toelichting bij de desbetreffende wet, maar in de Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel inzake
herziening van het ouderschapsverlof.
Gelet op het belang en de complexiteit van deze materie, bepleit de Stichting dan
ook dat de overheid goede voorlichting geeft aan werknemers en werkgevers over
deze bepaling. De Stichting zai van haar kant partijen in het bedrijfsleven
eveneens wijzen op vorenbedoelde wetswijziging (zie de eerdergenoemde nota
over de combinatie van arbeid en zorg).

^^ Tweede Kamer, vergaderjaar 1995 - 1996, 24 869, nr. 3
"

Deze richtlijn, die uiterlijk 31 maart 1998 geimplementeerd moet zijn, geeft voorschriften over
ouderschapsverlof en over arbeidsverzuinn door overmacht in verband met onvoorziene gezinsomstandigheden.
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4.4

Kraamverlof

Hiervoor ligt een wettelijke basis in artikel 629b BW (zie hiervoor paragraaf 4.3).
De meeste cao's kennen een kraamverlof van twee dagen, een aantal kent drie
tot vijf dagen kraamverlof toe.
Volgens het kabinet betreft een kraamverlof van twee dagen een te beperkte
invulling, die niet langer tegemoet lijkt te komen aan enerzijds veranderingen in
de beleving van het vaderschap en anderzijds de toenemende accentuering van
de zorgverantwoordelijkheid van vaders direct na de bevalling aanvangt. Concreet
vraagt het kabinet aan de Stichting aan te geven op weike wijze zij kan bevorderen dat het kraamverlof wordt aangepast aan de eisen die deze tijd stelt.
Het is near de mening van de Stichting aan partijen in bedrijfstakken en ondernemingen om te beoordelen of de toenemende behoefte aan het delen van arbeid
en zorgtaken aanleiding geeft tot nadere afspraken over kraamverlof.
De
Stichting acht het dan ook niet noodzakelijk om hen een aanbeveling te doen in
de sfeer van uitbreiding van het kraamverlof.
Wei acht de Stichting het gewenst dat in cao's wordt geregeld dat de werknemer
zonder meer het recht heeft in aanvulling op het bestaande kraamverlof een aantal
dagen vakantie op te nemen ten behoeve van verlof in de kraamperiode.
4.5

Zorgverlof

In paragraaf 2.3 is gememoreerd dat het kabinet er veel belang aan hecht dat
goede zorgverlofafspraken tot stand komen; afspraken die recht doen aan het
gegeven dat zorgverlof maatwerk is. Het kabinet vraagt de Stichting haar
opvatting te geven over de wijze waarop bevorderd kan worden dat er binnen
bedrijven goede en eenduidige afspraken worden gemaakt over het realiseren,
vormgeven en financieren van zorgverlof.
Met het kabinet constateert de Stichting van de Arbeid dat zorgverlof voor
werknemers ten behoeve van de verzorging van patienten in de thuissituatie in
een belangrijke behoefte voorziet.
Dit onderstreept het belang van goede afspraken ter zake. Zij meent dat dit,
gezien de van geval tot geval verschillende situatie, primair een kwestie is van
maatwerk tussen werkgever en werknemer.
Zij vertrouwt erop dat, uitgaande van normale verhoudingen tussen werkgever en
werknemer, in voorkomende gevallen een passende opiossing wordt gevonden.
Cao-afspraken, waarin een aantal uitgangspunten wordt vastgelegd, kunnen
daarbij een beiangrijk rol spelen.
Verwezen wordt verder naar de nota 'Overwegingen en aanbevelingen inzake de
combinatie van arbeid en zorg'^^, waarin het onderwerp 'zorgverlof een
belangrijke plaats heeft.

Stichting van de Arbeid; publikatie nr 2/97
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4.6

Verlof en pensioenvoorziening

De Stichting heeft de gelegenheid te baat genomen om over pensioenvoorzieningen bij verlof voor zorgtaken en educatie een geintegreerde pensioenaanbeveling
op te stellen, weike als bijiage is gevoegd bij de 'Overwegingen en aanbevelingen
inzake de combinatie van arbeid en zorg'. Zij verwijst gaarne naar deze aanbeveling, alsmede het desbetreffende hoofdstuk in de nota.
Zij roept daarbij in herinnering dat zij van oordeel is dat de regeling van
aanvullende pensioenvoorzieningen primair een aangelegenheid is van het decentrale arbeidsvoorwaardenoverleg. Het is in casu aan cao-partijen op het decentrale niveau te bezien of en in hoeverre, in samenhang met het gehele pakket aan
arbeidsvoorwaarden, een aanpassing van de aanvullende pensioenregeling aan de
verlofregelingen nodig is^*. De Stichting heeft alle vertrouwen dat partijen deze
materie adequaat kunnen en zullen willen regelen.

5.

Sparen voor verlof in tijd en/of geld

5.1

De nota Arbeid en Zorg en de adviesaanvraag

In de nota Arbeid en Zorg stelt het kabinet dat bij het vergroten van mogelijkheden om betaalde arbeid en zorg te combineren als tweede lijn gezien kan worden
het stimuleren van werknemers om zelf te sparen voor (langerdurend) verlof.
Gewezen wordt op het groeiend aantal cao's dat inmiddels mogelijkheden kent
om tijd en geld te sparen en dit vervolgens in te zetten voor arbeidsvoorwaarden
naar eigen keuze, zoals meer en langerdurend verlof.
Verlofsparen kan volgens het kabinet enerzijds worden gezien als actualisering
van bestaande verloffaciliteiten en anderzijds als invulling van de eigen verantwoordelijkheid van werknemers. Afzonderlijk of als optelsom kunnen, volgens het
kabinet, de mogelijkheden van het benutten van vakantiedagen resp. extra gewerkte uren of adv-dagen, systematisch de functie creeren van het opnemen van
verlof ten behoeve van uiteenlopende doeleinden. Afhankelijk van de mate van
samenloop kan het gaan om meer substantiele periodes.

Vervolgens gaat de nota in kort bestek in op de mogelijkheden en nog aanwezige
belemmeringen van het sparen van vakantiedagen voor kort of langerdurend verlof
alsmede op de mogelijkheid van het sparen uit extra gewerkte uren en van advdagen.
In de nota wordt ook kort ingegaan op de fiscale aspecten van het sparen uit het
bruto of het netto loon voor verlof. Besloten wordt met de aankondiging dat aan
de bestaande mogelijkheden door middel van voorlichting verdere bekendheid zai
worden gegeven.

'*

Deze opvatting is eerder verwoord in een brief van 27 olctober 1995, S.A. 95.26.261, aan de
Minister van Sociale Zaken en Werl<gelegenheid inzalce 'ouderschapsverlof en pensioen'; zie
bijiage 3.
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Vervolgens is bij de behandeling van de nota Arbeid en Zorg in de Tweede Kamer
met algemene stemmen een motie aanvaard waarin de regering gevraagd wordt
v66r 1 mei 1996 een notitie aan de Kamer uit te brengen over de mogelijkheden
van sparen uit loon en de fiscale aftrekbaarheid daarvan^^.
In de adviesaanvraag van 21 mei 1996 vraagt de minister de Stichting na te gaan
op weike wijze zij een nieuwe stimulans wil geven aan werknemers om zelf te
sparen voor verlof en antwoord te geven op de vraag of een betere benutting van
bestaande mogelijkheden van verlofsparen mogelijk is en, zo ja, op weIke wijze
en/of respectievelijk hoe een eventuele verdere fiscale faciliering - binnen de
randvoorwaarde van budgettaire neutraliteit - denkbaar zou zijn. De minister heeft
toegezegd dat de overheid op basis van het advies van de Stichting het onderzoek, waarom in de motie van Van Vliet c.s. is gevraagd, naar de mogelijkheden
van sparen uit loon en de fiscale aftrekbaarheid daarvan ter hand zai nemen.

5.2

Positlonering en mogelljke vormgeving van verlofsparen

Onder verlofsparen verstaat de Stichting dat de werknemer zelf spaart door gedurende de spaarperiode tijd en/of loon te reserveren voor een toekomstig
(langerdurend) verlof in voltijd of deeltijd.
De Stichting van de Arbeid ziet evenals het kabinet verlofsparen als 66n van de
vormen van actualisering van bestaande verloffaciliteiten. In die zin beschouwt
de Stichting het hierna volgende tevens als een van de concrete invullingen van
het verzoek van de minister om te 'bezien of een herschikking c.q. actualisering
van bestaande vormen van verlof wenselijk is'.
De Stichting heeft nagegaan weIke maatregelen sociale partners en overheid zouden kunnen treffen om verlofsparen niet alleen mogelijk te maken, maar ook te
stimuleren. Deze stimulansen kunnen op zowel werknemers als werkgevers
gericht zijn.
De Stichting beschouwt verlofsparen als een additioneel instrument naast de bestaande verloffaciliteiten, waarmee tevens het flexibele gebruik van een aantal
van deze faciliteiten kan worden bevorderd.
Inzet van dit instrument past daarom in het perspectief voor de langere termijn dat
de Stichting in haar Nota Deeltijdarbeid in 1993 heeft geschetst, waarbij werknemers 'arbeid op maat' verrichten en deze 'maat' qua arbeidsduur, arbeidspatroon en overige arbeidsvoorwaarden in beginsel kan varieren en toegesneden op

Motie-Van Vliet c.s. (24332, nr. 6):
'De Kamer, gehoord de beraadslaging,
overwegende, dat nog veel onduidelijkheden bestaan voor werkgevers, werknemers
over de fiscale aftrekbaarheid van verlofsparen uit loon;
overwegende , dat naast de in de nota genoemde vormen van verlofsparen uit loon
optics van sparen uit loon bekeken zouden moeten worden, zoals een spaarregeling
fiscaal aftrekbaar is;
verzoekt de regering v66r 1 mei 1996 een notitie aan de Kamer uit te brengen over
heden van sparen uit loon en de fiscale aftrekbaarheid daarvan,
en gaat over tot de orde van de dag.'

en de fiscus
nog andere
die gelijk
de mogelijk-
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de wederzijdse behoeften en belangen van werknemers en ondernemingen^®.
Zo kan verlofsparen een bijdrage leveren aan het combineren van arbeid en zorgtaken. Verlofsparen kan echter ook voor andere verlofdoelen worden gebruikt,
zoals scholing en opieiding, mede met het oog op het op peil houden of
versterken van de employability van de werknemer, zeker als dit een langdurige
afwezigheid van de werknemer vereist of wenselijk maakt, of voor verlofdoelen
in de persoonlijke sfeer.
Hoewel het in beginsel alleen de werknemer is die spaart voor verlof, kan er
aanleiding zijn dat ook de werkgever voor bepaalde verlofdoelen een bijdrage
levert.
Als mogelijke bronnen voor verlofsparen kunnen worden onderscheiden: werktijd
en (bruto of netto) loon. Een combinatie daarvan behoort uiteraard eveneenstot
de mogelijkheden.
Hoewel de Stichting daar in dit kader niet verder op ingaat, is er ook de mogelijkheid dat partijen overeenkomen dat werknemers tijd kopen of lenen.
Gelet op de f inanciele consequenties en de gevolgen voor de sociale zekerheidsbescherming lijkt verlofsparen op basis van tijd voor tijd het eerst in beeld te komen
Het is echter wenselijk om ook de mogelijkheden om uit loon te sparen voor verlof
na te gaan. Door te combineren kan een werknemer mogelijk sneller tot het
benodigde spaartegoed komen dan wanneer hij zich zou moeten beperken tot 66n
spaarbron.
De Stichting merkt op dat bepaalde vormen van verlofsparen, te weten sparen uit
netto loon en uit bruto loon, verwantschap vertonen met resp. premiespaarregelingen en spaarloonregelingen. Laatstgenoemde regelingen zijn fiscaal gefacilieerd, terwiji dit thans (nog) niet het geval is met verlofsparen. In principe
kunnen deze fiscaal gefacilieerde spaarregelingen echter in beperkte mate (gelet
op de gemaximeerde jaarlijkse spaarbedragen en het bestaan van een blokkeringsperiode) bijdragen aan het gedeeltelijk overbruggen van eenterugval in inkomsten
tijdens een periode van (gedeeltelijk) onbetaald verlof - dit overigens net als
andere 'appeltjes voor de dorst'.
Aan partijen betrokken bij arbeldsvoorwaardelijke regelingen beveelt de Stichting
aan dat zij de komende jaren, al of niet in het kader van een herschikking van de
bestaande verloffaciliteiten, nagaan weike mogelijkheden voor verlofsparen er zijn
of kunnen worden geintroduceerd.
Hiervoor zij verder verwezen naar de simultaan met dit advies uitgebrachte Overwegingen en aanbevelingen inzake de combinatie van arbeid en zorg (inclusief
bijiage 2 daarvan). Daarbij is een onderscheid gemaakt tussen drie hoofdvarianten:
- verlofsparen uit tijd: hierblj spaart de werknemer vakantiedagen of teveel
gewerkte tijd (bijvoorbeeld adv-dagen of compensatie voor overwerk);
- verlofsparen uit netto loon: hierbij reserveert de werknemer een deel van zijn
netto loon als inkomensvoorziening voor de verlofperiode;

Stichting van de Arbeid; Overwegingen en aanbevelingen ter bevordering van deeltijdarbeid en
differentiatie van arbeidsduurpatronen; 1 September 1993, publikatienr. 7/93.
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- verlofsparen uit bruto loon: hierbij wordt een deel van het bruto salaris pas
uitbetaald tijdens de verlofperiode.
De Stichting van de Arbeid beveelt de overheid aan de bestaande belemmeringen
in de sociale-zekerheidssfeer" en op fiscaal terrein weg te nemen. Voorts is de
Stichting van oordeel dat de overheid een fiscale faciliteit voor verlofsparen zou
moeten creeren waardoor werkgevers en werknemers worden gestimuleerd tot
een bredere toepassing en gebruik van dit instrument (zie de paragrafen hierna).

5.3

Wettelijke knelpunten/onduldelljkheden

Bij verlofsparen treden in de drie hierboven genoemde hoofdvarianten deels
dezelfde en deels verschillende wettelijke knelpunten/onduidelijkheden op.
Bij iedere variant kunnen er onduidelijkheden ontstaan rondom de toepassing van
het reiskosten- en het arbeidskostenforfait, met name wanneer het gaat om een
langer durend voltijdverlof. Het verdient aanbeveling dat de overheid duidelijk
maakt in weike gevallen een beperking van deze forfaits zai gelden.
Voor zover het verlof wordt gef inancierd uit eerder gespaard netto of bruto loon,
is formeel sprake van onbetaald verlof. Dit roept diverse vragen respectievelijk
consequenties op in de sfeer van de werknemersverzekeringen (bijvoorbeeld ten
aanzien van de voortzetting van de Ziekenfondswetverzekering en de hoogte van
het verzekerde dagloon). Hetzelfde geldt mutatis mutandis bij verlofsparen uit
bruto loon in zoverre het verzekerde dagloon daardoor lager wordt. In alle drie de
varianten kunnen bij optredende werkloosheid tijdens een langdurige verlofperiode
mogelijk problemen optreden bij toepassing van de referte- en arbeidsverledeneis
in de WW. Ook de toepassing van de Wet boeten etc. kan wellicht problemen
opieveren.
Het kabinet heeft aangekondigd over het onderwerp 'Verlof en sociale zekerheid'
een nadere nota uit te brengen. In het kader van de SER-advisering over de
kabinetsnota 'Werken aan zekerheid' zaI deze materie waarschijniijk aan de orde
komen.
Inmiddels heeft de Stichting van de Arbeid bij brief van 14 februari 1997 een
adviesaanvraag ontvangen over onbetaald verlof en sociale verzekeringen. Zij zaI
deze adviesaanvraag zo spoedig mogelijk beantwoorden.
Ten slotte zijn er nog de volgende specifieke knelpunten en onduidelijkheden in
relatie tot de onderscheiden hoofdvarianten:

De SER heeft in zijn Advies beleidsprogramma emanclpatie (SER-publikatie nr. 92/10, par. 3.3.)
en, opnieuw, in zijn Advies Toekomstscenario's onbetaalde arbeid (SER-publikatie nr. 6/96)
uitgesproken dat dergelijke belemmeringen in ogenschouw genomen moeten worden en zo
mogelijk moeten worden weggewerkt. Wat betreft de sociale zekerheid is daarbij gedoeld op de
mogelijke doorwerking op langere termijn van het tijdelijk verminderen van arbeidsuren, bijvoorbeeld het lagere dagloon, waarop een eventuele arbeidsongeschiktheidsuitkering gebaseerd
wordt.
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- bij verlofsparen uit tijd
De huidige vakantiewetgeving kent een verjaringstermijn van twee jaar,
waardoor de mogelijkheid van het sparen van vakantiedagen wordt beperkt.
De Stichting van de Arbeid verwijst in dit verband naar het SER-advies over
wijziging van de vakantiewetgeving, waarin de Raad ingaat op een verruiming
van de wettelijke mogelijkheden om vakantiedagen te sparen en, in verband
daarmee, op de vaststellingsregeling van de vakantie^*.
Het SER-advies gaat tevens in op het veiligstellen van een opgebouwd tijdspaarsaldo ingeval van betalingsonmacht van de werkgever.
- bij verlofsparen uit netto loon
Bij het vigerende fiscale regime is het verlofsparen uit het netto loon financieel
niet erg aantrekkelijk. Tijdens de spaarperiode worden het volledige inkomen
plus de gekweekte rente belast (met inachtneming van de eventuele vrijstelling), terwiji tijdens de verlofperiode het aangewende spaarsaldo niet wordt
belast. Per saldo wordt over de gehele periode (spaarperiode en de verlofperiode) vanwege de tariefsystematiek, meer belasting geheven dan het geval zou
zijn wanneer het belastbare inkonnen over de gehele periode gespreid zou zijn.
Enige matiging van de belastingheffing kan worden bereikt door gebruik te maken van de bestaande fiscale middelingsregeling^" waarbij het looninkomen
voor de belastingheffing over een zelfgekozen tijdvak van 3 opeenvolgende
jaren kan worden uitgesmeerd (bijvoorbeeld de laatste 2 jaar van de spaarperiode en het jaar waarin het langdurige verlof wordt opgenomen).
- bij verlofsparen uit brutoloon
Zeker gesteld zai moeten worden dat indien de verlofspaarbedragen door de
werkgever ten behoeve van de sparende werknemer worden gestort in een
afgescheiden fonds of op een verlofspaarrekening ook de fiscale omkeerregel
van toepassing is.
Hoewel deze vorm van verlofsparen verwantschap vertoont met de fiscaal
gefacilieerde spaarloonregeiing (zie par. 5.2), karakteriseert het kabinet het
sparen uit brutoloon in de nota Arbeid en Zorg onder meer met de opmerking
dat '... over het uitgestelde salaris geen rente wordt opgebouwd'.
Indien een rentevergoeding wordt toegekend over het spaarsaldo (door het afgescheiden verlofspaarfonds, door de bankinstelling waarbij de verlofspaarrekening wordt aangehouden of eventueel door de werkgever zelf), heeft dit
onder de huidige wetgeving (art. 27 lid 5. sub a. LB) tot gevolg dat loonbelasting moet worden ingehouden op het volledige bruto loon, waardoor de

Sociaal-Economische Raad; Advies wijziging vakantiewetgeving; maart 1997
In een situatie waarin het inkomen van jaar tot jaar sterl< in hoogte verschilt, zaI de belastingdruk
in veel gevallen hoger zijn dan wanneer de inkomsten gelijkmatig zouden zijn genoten. De middeiingsregeling biedt de mogelijkheid om over een periode van drie aaneengesloten kalenderjaren
(het zgn. herrekentijdvak) een berekening toe te passen, waarbij de belastbare som gelijkmatig
aan deze drie jaren wordt toegerekend.

25
omkeerregeling niet meer kan worden toegepast; de rentevergoeding Is voorts
onderworpen aan de gebruikelijke belastingheffing (na de algemene rentevrijstellingen) in het jaar dat de rente wordt genoten.
De Stichting is van oordeel dat genoemde bepaling een onnodige belennmering
opievert voor het verlofsparen uit bruto loon en verzoekt de minister te
bevorderen dat deze belemmering wordt opgeheven.
De Stichting kan zich daarbij overigens voorstellen dat, als de rente eveneens
wordt opgespaard tot de verlofperiode, deze met inachtneming van vigerende
rentevrijstellingen op gelijke wijze als het gespaarde bruto loon (de hoofdsom)
voor belastingheffing in aanmerking komt; dit afgezien van mogelijkheden ter
stimulering die in de volgende paragraaf aan de orde zullen komen.
Bij de thans vigerende wetgeving zijn het eventueel afgescheiden fonds en de
verlofspaarregeling siechts in beperkte mate c.q. in sommige gevallen
beschermd ingeval van mismanagement van het fonds, faillissement van de
werkgever en dergelijke. De Stichting meent dat nagegaan zou moeten worden
hoe verdere bescherming zou moeten worden vormgegeven.
5.4

Nieuwe fiscale stimulansen ter bevordering van het verlofsparen

De minister heeft in zijn adviesaanvraag de vraag voorgelegd of en zo ja hoe, een
verdere fiscale faciliering - binnen de randvoorwaarde van budgettaire neutraliteit denkbaar zou zijn.
Zoals uit dit advies en de nota aan partijen in het bedrijfsleven blijkt, staat de
Stichting van de Arbeid positief tegenover het sparen van verlof. Op die grond
acht zij het gewenst dat verlofsparen ook fiscaal gestimuleerd wordt. Daarbij
denkt de Stichting aan de volgende faciliteiten:
A.

Deblokkering van spaarloonsaldo en premiespaarsaldo met behoud van
fiscale facillteit i.v.m. het opnemen van langerdurend (onbetaald) verlof
Zoals eerder is opgemerkt, bieden de huidige bedrijfsspaarregelingen een beperkte
fiscaal gefacilieerde mogelijkheid om te sparen voor verlof. Het spaarsaldo kan
hiervoor worden aangewend na het verstrijken van de blokkeringstermijn van vier
jaar, dat wil zeggen dat na het verstrijken van vier voile spaarjaren alleen het
saldo van het eerste spaarjaar vrijvalt.
In het geval van bijzondere omstandigheden (bijvoorbeeld huwelijk) en voor bepaalde doeleinden (bijvoorbeeld voor aankoop van een woning) kan het spaarsaldo
tussentijds worden gedeblokkeerd met behoud van de fiscale facillteit.
De Stichting van de Arbeid beveelt aan de bestaande deblokkeringsmogelijkheden
voor in het bijzonder spaarloon en premiesparen uit te breiden met een deblokkeringsmogelijkheid voor de situatie dat het spaarsaldo wordt aangewend als
inkomensvoorziening gedurende een langerdurend verlof, eventueel gekoppeld aan
specifieke doelen.
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B.
Fiscaal gefacilieerd verlofspaarloon
Overwogen zou kunnen worden de reeds bestaande spaarloonregeling uit te breiden met een specifieke component voor het verlofsparen. Voor dit doel zou
kunnen worden gedacht aan een percentage van bijvoorbeeld maximaal 2 0 % van
het loon tot een bedrag van f 5000 dat gedurende een periods van 5 jaar jaarlijks
belastingvrij uit het bruto loon mag worden gespaard en dat alleen, behoudens in
het geval van overlijden van de werknemer, na afloop van deze periode binnen
een bepaalde termijn voor langerdurend verlof (al dan niet voor specifieke
doeleinden) als (additionele) inkomensvoorziening mag worden aangewend.
Het voordeel van een dergelijke maatregel zou zijn dat zowel de werkgever als de
werknemer erdoor worden gestimuleerd. Eerstgenoemde is immers geen premies
sociale zekerheid verschuldigd over het spaarloon.
Ter beperking van de budgettaire lasten van een dergelijke maatregel zou eventueel een forfaitaire heffing kunnen worden overwogen.
Een andere mogelijkheid van kostenbeperking zou kunnen worden gevonden door
een relatie aan te brengen met het gebruik van de reeds bestaande bedrijfsspaarregelingen, zodanig dat, indien de verlofspaarloonfaciliteit ten voile wordt benut
(f 5000), het gebruik van de reeds bestaande fiscaal gefacilieerde bedrijfsspaarregelingen komt te vervallen. Indien een lager bedrag voor verlof wordt
gespaard dan het maximum van f 5000, zou het restant mogen worden aangewend voor de bestaande bedrijfsspaarregelingen.
C.
Rentevrijstelling
De Stichting beveelt voorts aan dat de thans bestaande rentevrijstelling voor
premiespaarregelingen en spaarloonregelingen ook zaI gelden voor verlofsparen.

De Stichting heeft onvoidoende inzicht in de budgettaire consequenties van de
hiervoor onder A, B en C bepleite fiscale faciliteiten ter stimulering van
verlofsparen.
Zij gaat ervan uit dat deze worden meegenomen in het onderzoek dat het kabinet
voornemens is uit te voeren (mede) naar aanleiding van de eerdergenoemde motie
Van Vliet c.s.
Daarbij zaI uiteraard ook een afweging moeten plaatsvinden met andere fiscale
wensen.
De Stichting van de Arbeid heeft ten slotte kennisgenomen van de aankondiging
van het kabinet in de Nota Arbeid en Zorg dat aan de mogelijkheden van verlofsparen door middel van voorlichting verdere bekendheid zaI worden gegeven. De
Stichting acht voorlichting des te zinvoller als eerder beschreven knelpunten zijn
weggenomen, resp. fiscale stimulansen zijn gerealiseerd.
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6.

Loopbaanonderbreking

6.1

De adviesaanvraag

De adviesaanvraag van 21 mei 1996 schetst de contouren van een loopbaanonderbrekingsregeiing, zoals het kabinet zich deze voorstelt. Deze contouren zijn
niet (allemaal) dwingend; de minister houdt zich aanbevolen voor eventuele alternatieve suggesties.
Voorafgaande aan de schets van de loopbaanonderbrekingsregeling, brengt de
minister de verantwoordelijkheidsverdeling te berde. De reden daarvoor is dat het
kabinet heeft geoordeeld 'dat de verantv\/oordelijkheidsverdeling tussen de partners in het arbeidsvoorwaardenoverleg enerzijds en de overheid anderzijds voldoende vast dient te staan alvorens het treffen van wette/ijke maatregelen aan de
orde kan zijn.'.
Het kabinet heeft in dat verband het uitgangspunt gekozen dat de primaire verantwoordelijkheid voor het inrichten van de (nieuwe) organisatie van de arbeid bij
sociale partners ligt. Waar een nieuwe vormgeving van de organisatie van de arbeid raakt aan belangen die niet exclusief in deze sfeer liggen (educatief verlof,
zorgtaken gericht op kinderen en ouderen, herverdeling van betaalde en onbetaalde arbeid) kan er ook reden zijn voor ondersteuning door de overheid in de vorm
van facilierende wetgeving, financiele bijdrage o.i.d., aldus het kabinet.
Binnen deze verantwoordelijkheidsverdeling heeft het kabinet een aantal voorwaarden geidentif iceerd die de uitwerking van de loopbaanonderbrekingsregeling
bepalen, te weten:
* er mogen geen nadelige consequenties voor de werkgelegenheid optreden;
* een financiele stimulans wordt alleen overwogen ten behoeve van verlof voor
zorg en educatie;
* de risico's van misbruik en oneigenlijk gebruik van de wettelijke regeling
worden ernstig in acht genomen, zowel ten aanzien van de verlof ganger als ten
aanzien van de vervanger (het verlofdoel moet verifieerbaar zijn en kunnen
worden onderscheiden van andere vormen van korter werken; bij vervanging
is het voorkomen van substitutie van reguliere werkgelegenheid uitgangspunt);
* de regeling moet binnen het uitgavenkader van de sociale zekerheid (ijklijn)
blijven.
In de paragrafen 4.2 en 4.4 van de aan de adviesaanvraag gehechte bijiage 'Loopbaanonderbreking' worden de hoofdlljnen van de regeling geschetst.
Doel van een regeling voor loopbaanonderbrekingsfinanciering zai zijn dat
langerdurend verlof wordt gestimuleerd; verlof om redenen van het verrichten van
zorgtaken, ouderschap, adoptie en scholing.
Kort samengevat komt het model er op neer dat de verlofganger een loopbaanonderbrekingsf inanciering ontvangt op voorwaarde dat de werkgever als vervanger
(tijdelijk) een werkloze (in de zin van de regeling) in dienst neemt. Overweging
daarbij is dat juist het onbetaalde karakter van langerdurend verlof een belangrijke
belemmering is voor het opnemen van langerdurend verlof. Voorts maakt een
dergelijke constructie helder dat een dergelijke financiering een aanvulling is op
andere spaarbronnen voor verlof.
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Bovendien sluit dit model het beste aan bij de hoofdregel in het BW 'geen werk,
geen loon'. In de relatie verlofganger-werkgever blijft verlof derhalve in beginsel
onbetaald verlof, tenzij in het arbeidsvoorwaardenoverleg anders is overeengekomen.
De kring van verlofgangers die in beginsel in aanmerking komen voor financiering
laat zich in algemene zin afbakenen tot werkenden die behoefte hebben aan verlof
en thans belemmeringen ondervinden bij het realiseren van die behoefte, aldus de
bijiage. Een loopbaanonderbrekingsfinanciering zou alleen ten goede moeten
komen aan die verlofgangers die voor ten minste de helft van hun arbeidsduur
verlof opnemen en waarvoor de werkgever een werkloze (in de zin van de regeling) als vervanger heeft aangesteld. Het zai daarbij moeten gaan om verlof dat
ten minste twee maanden duurt. Bij langerdurend verlof zaI de loopbaanonderbrekingsfinanciering maximaal zes maanden duren.
Ten aanzien van de hoogte van de verlofincentive zou aangesloten kunnen worden bij de Belgische loopbaanonderbrekingsregeling. Een bedrag van maximaal
f 600 (netto) per maand, zo blijkt volgens de minister uit OSA-onderzoek, zou
voor het overgrote deel van de werknemers (62%) de financiele belemmeringen
ten aanzien van langerdurend verlof wegnemen.
Een dergelijk bedrag past ook binnen het uitgangspunt van budgettaire neutraliteit.
Bij brief van 11 oktober 1 9 9 6 ^ ontving de Stichting de in voornoemde adviesaanvraag aangekondigde CPB-berekeningen van de macro-economische effecten
van de voorgestelde regeling. Het CPB komt tot de conclusie dat deze betrekkelijk gering zijn. Voorts heeft het CPB in een aantal varianten de budgettaire
effecten berekend. Afhankelijk van de gehanteerde vooronderstellingen kan de
regeling budgettair neutraal zijn of een batig saldo opieveren.

6.2

Algemene opmerkingen

Vooraf wil de Stichting van de Arbeid opmerken dat zij de voorgestelde regeling,
die haar op hoofdiijnen is voorgelegd, ook op hoofdiijnen heeft beoordeeld. De
Stichting realiseert zich uiteraard dat aan een regeling als voorgesteld tal van
uitvoeringstechnische aspecten zitten. Het zou haars inziens te ver voeren deze
in dit kader te bespreken.
De Stichting van de Arbeid beschouwt de door het kabinet voorgestelde wettelijke
loopbaanonderbrekingsregeling als een financieringsregeling ten behoeve van
langerdurend verlof. De regeling verschaft op zichzelf geen titel voor verlof:
verlofaanspraken kunnen gebaseerd worden op een wettelijk recht (ouderschapsverlof), een cao-afspraak of kunnen zijn overeengekomen in het overleg tussen
een individuele werkgever en een werknemer. Het betreft een faciliteit, waardoor
de verlofganger een uitkering zaI kunnen krijgen, als de werkgever een werkloze
in de zin der regeling aanstelt.

Zie bijiage 3
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Of een werkgever een verlof ganger gedurende het verlof wil vervangen, en zo ja
op weIke wijze dat gebeurt, is een vraag die binnen de arbeidsorganisatie zelf
beantwoord moet worden.
De voorgestelde regeling kan, naast andere inkomensbronnen waaroverde verlofganger mogelijk kan beschikken, in voorkomende gevallen langerdurend verlof een
stapje dichterbij brengen, aangezien zij een dempende werking heeft op een eventuele terugval in inkomen.
In weIke mate de voorgestelde regeling ondersteunend kan werken, zaI moeten
blijken. In ieder geval meent de Stichting dat zij een kans moet krijgen.
De Stichting bepleit dat de loopbaanonderbrekingsregeling na enige tijd,
bijvoorbeeld 3 jaar, wordt geevalueerd.
6.3

De randvoorwaarden van de regeling

De Stichting onderschrijft het uitgangspunt van het kabinet dat de regeling binnen
het uitgavenkader van de sociale zekerheid (ijklijn) moet blijven en dat uitkeringsgelden van de vervangers worden ingezet voor de financiering van de regeling
binnen het kader van budget-neutralitelt.
Haar acceptatie van de randvoorwaarde van budget-neutraliteit impliceert dat de
Stichting, evenals het kabinet, uitgaat van vervanging van de verlofganger door
een werkzoekende uitkeringsgerechtigde.
De Stichting is daarnaast van mening dat, binnen de randvoorwaarde van
budgettaire neutraliteit, ook niet-uitkeringsgerechtigde werkzoekenden, zoals
herintredende vrouwen, binnen zekere grenzen, in aanmerking zouden moeten
komen als vervangers in de zin van de regeling.
De Stichting onderschrijft de randvoorwaarde dat de regeling geen nadelige consequenties voor de werkgelegenheid mag hebben.
De Stichting onderschrijft dat risico's van misbruik en oneigenlijk gebruik van de
wettelijke regeling zoveel mogelijk moeten worden vermeden.
Als laatste randvoorwaarde van het kabinet ten slotte geldt dat een financiele
stimulans alleen overwogen wordt ten behoeve van verlof dat wordt opgenomen
om redenen van zorg en educatie. De Stichting gaat er van uit dat onder dit
laatste ook kan worden begrepen verlof dat kan bijdragen aan het op peil houden
of versterken van de employability van de werknemer.

6.4

De hoofdiijnen van de regeling

In de vorige paragraaf is al aangegeven dat de Stichting, binnen de randvoorwaarde van budgettaire neutraliteit, ook niet-uitkeringsgerechtigde werkzoekenden,
waaronder herintredende vrouwen, binnen zekere grenzen, wil toelaten als
vervanger in de zin van de regeling. Enerzijds omdat dit betrokkenen een kans
biedt op het verwerven van betaald werk, anderzijds omdat een dergelijke
verruiming er in concrete gevallen toe kan bijdragen dat een vervanger wordt
gevonden. Overigens ligt het daarbij voor de hand om als voorwaarde te stellen
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dat zij reeds voor een bepaalde periode waren ingeschreven bij de Arbeidsvoorzieningsorganisatie.
De Stichting acht het tevens logisch dat degene die een werkneemster tijdens
zwangerschap- en bevallingsverlof vervangt, ook bij aansluitend ouderschapsverlof in aanmerking komt als vervanger in de zin van de regeling, nnits bij
aanvang van de zwangerschapsvervanging aan de voorwaarden werd voldaan.
In die situatie zai innmers de aanvankelijke vervanger doorgaans in functie blijven
voor de duur van het ouderschapsverlof.
Voorts is de Stichting van oordeel dat de vervanger (ten minste) voor de duur van
de vervanging bij de werkgever tewerk moet worden gesteld, hetzij op basis van
een tijdelijk dienstverband met de werkgever, hetzij vanuit een arbeidspooi, hetzij
door tussenkomst van een intermediair op basis van een arbeidsovereenkomst
met die intermediair.
De Stichting neemt aan dat de vervanger ook elders in de arbeidsorganisatie
aangesteld zaI mogen worden, mits een verifieerbaar verband bestaat met de
vervanging wegens loopbaanonderbreking.
De Stichting heeft genoteerd dat het kabinet voorstelt de duur van de verlofperlode te bepalen op minimaal 2 en maximaal 6 maanden verlof. De minimumperiode
van 2 maanden is ingegeven door de aanname dat voor het vervullen van bepaalde activiteiten zoals scholing, een verlof van twee maanden al toereikend is. Het
maximum van 6 maanden vioeit volgens het kabinet voort uit de eis dat tijdens
en na af loop van het verlof de verlof ganger niet geconfronteerd moet worden met
belemmeringen als gevolg van onvoldoende sociale zekerheid. De periode van
6 maanden verlof lijkt volgens het kabinet voldoende tegemoet te komen aan de
wensen van Nederlandse werknemers. Volgens OSA-onderzoek blijken Nederlandse werknemers behoefte te hebben aan een loopbaanonderbreking van gemiddeld 3,5 maand. Voorts blijkt uit dit onderzoek dat het merendeel van de werknemers een voorkeur heeft voor voltijdverlof boven deeltijdverlof.
De Stichting van de Arbeid kan zich vinden in de door het kabinet voorgestelde
periode van 2 tot 6 maanden verlof (voitijd of deeltijd), ook al omdat vervanging
voor een kortere periode nauwelijks zinvol is.
De Stichting van de Arbeid is het voorts met het kabinet eens dat ten minste 66n
jaar moet zijn verstreken na een verlof periode waarvoor financiering is ontvangen,
alvorens een volgende verlof periode waarvoor financiering kan worden verkregen,
kan aanvangen,
Wat de onderbreklngsvergoeding betreft, merkt de Stichting op dat het kabinet
uitkomt op een vergoeding van f 600 netto (f 1060 bruto) aan de verlof ganger
bij voltijdverlof (zij gaat ervan uit dat in geval van deeltijdonderbreking een
uitkering naar rato zaI worden verstrekt). Uit OSA-onderzoek blijkt, aldus het
kabinet, dat dit bedrag een voldoende incentive is voor het overgrote deel van de
werknemers (62%) om de financiele belemmeringen ten aanzien van langerdurend
verlof weg te nemen. Voor financiering komen alleen verlof gangers in aanmerking
die voor ten minste de helft van hun arbeidsduur verlof opnemen, voor een
periode van 2-6 maanden.
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De Stichting van de Arbeid kan zich vinden in dit voorstel. Zij onderschrijft de
opvatting van het kabinet dat de gekozen constructie helder maakt dat een onderbrekingsfinanciering een aanvulling is op andere bronnen voor verlof.
De Stichting vraagt zich overigens af of de regeling ruimte laat voor partijen om
op decentraal niveau overeen te komen dat de onderbrekingsvergoeding in bepaalde gevallen aan de werkgever wordt verstrekt.
Voorts geeft de Stichting de overheid in overweging om te voorzien in een hardheidsclausule die voorkomt dat de verlofganger de dupe wordt van onverhoopt
uitvallen of disfunctioneren van de vervanger.
Ten slotte geeft de Stichting van de Arbeid de minister in overweging om na te
gaan of een specifieke voorziening voor zogenaamd palliatief verlof (verlof ten
behoeve van de verzorging van een terminaal zieke naaste) denkbaar is, in die zin
dat de betrokken werknemer voor maximaal 2 maanden recht heeft op een onderbrekingsvergoeding, ook indien niet direct een vervanger beschikbaar is.
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Uw brief

Geacht bestuur,
In September 1995 bracht het kabinet de nota "Om de kwaliteit van arbeid en zorg,
investeren in verlof" uit.' (hierna te noemen Nota Arbeid en Zorg).
In deze nota heeft het kabinet aangegeven, in het licht van het perspectief dat de OESO
schetst ^, hoe het de komende jaren wil bijdragen aan de ontwikkeling van een organisatie
van de arbeid, die werknemers meer mogelijkheden biedt in de verschillende levensfasen
volwaardig te participeren en waarin sprake is van een hoogwaardig en flexibel arbeidsbestel. In de nota is aangegeven dat het kabinet daartoe langs drie wegen een bijdrage wil
leveren. Die lijnen zijn:
1. Het stimuleren van sociale partners om bestaande verloffaciliteiten verder uit te bouwen;
2. het stimuleren van werknemers om zelf te sparen voor verlof en
3. het onderzoeken hoe bevorderd kan worden dat werkgevers en werknemers afspraken
maken over loopbaanonderbreking, ook het antwoord op de vraag of en inhoeverre de
overheid loopbaanonderbreking financieel dient te ondersteunen zou daarbij - zo werd
aangegeven - worden betrokken.
In de Nota Arbeid en Zorg is aangekondigd dat het kabinet zich tot de Stichting van de
Arbeid zal wenden met het verzoek meer verlofmogelijkheden tot stand te brengen en
daarbij, in verband met betere aansluiting op de behoeften^ de inrichting van bestaande
regelingen krilisch tegen het licht te houden. Tijdens de behandeling van de Nota Arbeid en
Zorg in een nota-overleg met de Tweede Kamer^, heb ik op een aantal aspecten deze toezegging nader geconcretiseerd.

'

Tweede Kamer 1994-1995, 24 332, nrs. 1 en 2

'

Shaping structural change; the role of women", Report by a high level group of experts to the Secretary-General, OESO
1991.

'

Tweede Kamer 1995-1996, 24 332, nr. 8.

Voorts is in de Nota Arbeid en Zorg aangekondigd dat de uitkomsten van het onderzoek
naar loopbaanonderbreking en de daaraan te verbinden conclusies aan de Sticiiting van de
Arbeid zullen worden voorgelegd.
Gelet op deze toezeggingen wil ik gaarne over een aantal aspecten uw opvatting vernemen.
In de Nota Arbeid en Zorg heeft het kabinet het standpunt uitgesproken dat het een
verantwoordelijkheid is van alle betrokken partijen om mee te werken aan de ontwikkeling
van een organisatie van de arbeid, als hiervoor geschetst: het is naar de opvatting van het
kabinet primair een zaak van werkgevers en werknemers om te zoeken naar vernieuwing en
aanpassing van aspecten zoals arbeidsduur, arbeidspatronen en arbeidsvoorwaarden. Uit het
op 3 april jl. uitgebrachte advies van de Stichting van de Arbeid "Flexibiliteit en
Zekerheid" spreekt de bereidheid van werknemers en werkgevers om deze verantwoordelijkheid waar te maken. Naast en aanvullend op de inspanningen van sociale partners erkent
het kabinet zijn verantwoordelijkheid om bij te dragen aan de beoogde nieuwe, actieve
maatschappij waarin volop ruimte is voor flexibiliteit en differentiatie in arbeidsduur,
arbeidspatronen en arbeidsvoorwaarden. Daarmee wordt immers ook bijgedragen aan
kabinetsdoelstellingen op het terrein van werkgelegenheid en emancipatie. Het kabinet ziet
zijn rol met name in het wegnemen van bestaande belemmeringen en het aandragen van
bouwstenen voor toekomstige maatregelen.
Alvorens nader op een aantal aspecten in te gaan zal in het kort de recente stand van zaken
ten aanzien van de uitvoering van de in de Nota Arbeid en Zorg aangekondigde voornemens
worden weergegeven.
2. Recente maatregelen, een overzicht van de stand van zaken.
In de afgelopen periode zijn op een aantal in de Nota Arbeid en Zorg genoemde voornemens verdere stappen gezet:
* Met de gefaseerde invoering van de Arbeidstijdenwet is op 1 januari 1996 een begin
gemaakt.
* Het wetsvoorstel inhoudende een verbod op onderscheid bij de arbeidsvoorwaarden op
grond van een verschil in arbeidsduur, is thans in behandeling bij de Eerste Kamer en
zal derhalve naar verwachting binnen niet al te lange tijd in werking kunnen treden. Het
initiatiefwetsvoorstel van de heer Rosenmoller dat een (geclausuleerd) wettelijk recht op
deeltijdarbeid regelt is eveneens in behandeling bij de Eerste Kamer.
* Het wetsvoorstel tot aanpassing van de wettelijke regeling ouderschapsverlof zal een
dezer dagen aan de Raad van State voor advies worden voorgelegd.
* De explicitering van de wettelijke basis van het calamiteitenverlof heeft zijn beslag
gekregen in het wetsvoorstel boek 7.10 ( waarbij het arbeidsovereenkomstenrecht wordt
ondergebracht in het Nieuw Burgerlijk Wetboek). Ook dit wetsvoorstel ligt thans voor
behandeling bij de Eerste Kamer.
*

Aan de Sociaal-Economischc Raad is inmiddels advies gevraagd over de wijziging van
de vakantiewetgeving.

* Met scholingsdeskundigen van de sociale partners zijn verkennende gesprekken gaande
over de vraag hoe scholingsverlof van een meer substantiele omvang van de grond kan
komen.
* Het onderzoek van de Inspectiedienst SZW naar ouderenbeleid in cao's en in arbeidsorganisaties is afgerond.
* Het onderzoek naar zorgverlofregelingen in Europa is afgerond (bijgevoegd).
M.b.t. tot een aantal andere voornemens voorts zijn binnenkort concrete voorstellen te
verwachten:
* Over het voornemen om de sociale zekerheidsbelemmeringen weg te nemen tijdens en na
afloop van een onbetaald verlof van maximaal 6 maanden, zullen binnenkort voorstellen
voor advies worden voorgelegd aan het Tica.
* Het onderzoek naar zorgverlof in de praktijk zal binnenkort in druk verschijnen.
* Het onderzoek naar de vraag wat mannen ervan weerhoudt om van bestaande verlofmogelijkheden gebruik te maken zal eveneens binnenkort gereed zijn.
3. Bestaande faciliteiten verder uitbouwen
In de Nota Arbeid en Zorg heeft het kabinet de lijn van het stimuleren van sociale partners
om bestaande faciliteiten verder uit te bouwen, geplaatst in de context van het bevorderen
dat arbeidstijden en arbeidsvoorwaarden moeten kunnen fluctueren al naar gelang de levensfase waarin de werknemer verkeert. Het kritisch tegen het licht houden van bestaande
verlofregelingen en het bevorderen dat nieuwe wensen terzake worden opgepakt past binnen
deze visie. De Stichting van de Arbeid heeft bij diverse gelegenheden zelf ook al op de
noodzaak gewezen, dat bezien moet worden of een herschikking c.q. actualisering van
bestaande vormen van verlof wenselijk is teneinde ruimte te creeren voor nieuwe wensen.
Ik nodig de Stichting van de Arbeid uit om haar meer concrete invuUing van dit voornemen
kenbaar te maken.
Tijdens het overleg dat met de Tweede Kamer is gevoerd over de Nota Arbeid en Zorg, is
mij ten aanzien van drie specifieke verlofvormen gevraagd sociale partners aan te spreken
op hun verantwoordelijkheid om met vernieuwingen te komen: adoptieverlof, kraamverlof
en zorgverlof.
* Het kabinet vindt dat adoptieveriof een volwaardige plaats verdient binnen het scala aan
verlofmogelijkheden. De behoefte aan verlof bij (aanstaande) adoptieouders is verschillend al naar gelang de adoptiesiluatie. Adoptie binnen Nederland en stiefouderadoptie
zijn bijvoorbeeld te onderscheiden van adoptie uit het buitenland. Bij adoptie van
kinderen uit het buitenland betreft die behoefte aan verlof zowel de voorbereidingsperiode voorafgaande aan de adoptie, de periodc van het bezoek aan het buitenland om het
kind op te halen, en de "hechtingsperiode" die begint zodra de adoptieouders de verzorging van het kind op zich hebben genomen.

De wetteiijk geregelde verlofvormen komen ook aan adoptieouders ten goede. Zo biedt
dc wettelijke basis voor het kraamverlof, artikel 629 van het Nieuw Burgerlijk Wetboek
(1638 c BW), niet aileen de vader de gelegenheid om aangifte te doen van het kind bij
de Burgerlijke Stand, maar worden adoptie-ouders in de gelegenheid gesteld om voor
hun adoptief kind aan soortgelijke wettelijke verplichtingen - zoals inschrijving bij de
gemeentelijke basisadminislratie - te voldoen, zonder hun aanspraak op loondoorbetaling
te verliezen. Voorts heeft de werknemer, zodra hij de verzorging van het kind op zich
heeft genomen, recht op ouderschapsverlof. Indien ouders dit verlof benutten t.b.v. de
hechtingsfase, vervalt daarmee echter voor hen de mogelijkheid om het ouderschapsverlof op een later tijdstip en flexibeler op te nemen. Zij missen derhalve de mogelijkheid
om over een langere periode een faciliteit te hebben waarmee ouderschap en betaald
werk kunnen worden gecombineerd. Van de kant van de Kamer is aangedrongen op een
verloffaciliteit die de meest verzorgende adoptie-ouder in de gelegenheid stelt om direct
na de adoptie van een kind uit het buitenland vier weken (betaald) verlof op te nemen.
Een verlof dat het opnemen van ouderschapsverlof op een moment dat de werknemer
zelf uitkiest onverlet laat. Dergelijk adoptieverlof behoeft evenwel maatwerk, dat in
cao's of in individuele afspraken tussen werkgever en werknemer tot stand kan worden
gebracht. Maatwerk dat aanvullend op de wetteiijk geregelde verlofvormen kan worden
ingevuld, dan wel dat daarvoor deels in de plaats komt. Maatwerk bovendien waarmee
tegemoet gekomen kan worden aan de belemmeringen die er thans bestaan om van bestaande verlofvormen gebruik te maken. Gelet op de kosten die voor de ouders met
adoptie zijn gemoeid is het onbetaalde karakter van verlof daarvan een belangrijk
voorbeeld.
Het kabinet verneemt gaarne van de Stichting van de Arbeid op welke wijze zij kan
bevorderen dat deze verlofbehoefte van werknemers een volwaardige plaats krijgt binnen
het scala van verlofvormen.
Kraamverlof is een verlofvorm die een betaalde wetteiijk basis heeft in artikel 1638 c
BW (artikel 629 nieuw BW) en in nagenoeg alle cao's nader is ingevuld. Die invuUing is
doorgaans dat de werknemer rond de bevalling van de echtgenote/partner recht heeft op
twee dagen verlof; twee dagen, ingegeven door de behoefte aan een dag verlof voor de
bevalling zelf en een dag voor de aangifte van het kind bij de burgerlijke stand. Een
beperkte invuUing derhalve, die niet langer meer tegemoet lijkt te komen aan enerzijds
veranderingen in de beleving van het vaderschap en anderzijds in ontwikkelingen rond de
toenemende zorgverantwoordelijkheid van vaders die direct na de bevalling aanvangt. In
het licht van deze veranderingen heeft de Kamer (en eerder de Emancipatieraad)
gevraagd om een uitbreiding van het betaalde kraamverlof tot 5 dagen. Naar het oordeel
van het kabinet staat artikel 629. NEW niet aan een dergelijke uitbreiding in de weg. De
in dat artikel genoemde " een korte, naar billijkheid te berekenen tijd" geeft immers
geen statisch tijdsbegrip weer, maar laat een in tijd wisselende periode toe. Het kabinet
verneemt graag van de Stichting van dc Arbeid op welke wijze zij kan bevorderen dat
het kraamverlof wordt aangepast aan de eisen die deze tijd stelt.
Ten aanzien van zorgverlof slel ik voor om de hiervoor genoemde onderzoek naar
zorgveriof in de praktijk af te wachlen. Aan de hand daarvan kan beoordeeld worden of
een aanpassing van de verlofpraktijk op de behoefte van werknemers aan vrij-af ingeval
van het willcn zorgen van zieke familie-leden of vrienden moet plaats vinden. Afronding
van dit onderzoek is als gezcgd binnenkort le verwachten, van de resultaten zal ik u zo
spocdig mogelijk in kcnnis stellen.

4. Het stimuleren dat ^verknemers zeif gaan sparen voor verlof
Het door werknemers zelf sparen voor verlof uit geld en tijd is onderdeel van de tweede lijn
die het kabinet in de Nota Arbeid en Zorg heeft aangegeven. Aan de SER is inmiddels
advies gevraagd over een wijziging van de vakantiewetgeving, een wijziging waarmee wordt
beoogd belemmeringen weg te nemen die thans aan het sparen van vakantiedagen voor
langerdurend verlof, alsmede het inzetten van vakantie-uren voor kortdurend zorgverlof in
de weg staan. Het kunnen fluctueren van arbeidstijden al naar gelang de levensfase waarin
men verkeert kan zowel de werknemer als de werkgever baten. Extra gewerkte uren (varitijdmodellen) of adv-dagen die kunnen worden ingezet voor verlof zijn andere spaarbronnen
die het exploreren waard zijn. Gaarne verneem ik van de Stichting van de Arbeid op welke
wijze zij een nieuwe stimulans kan en wil geven aan werknemers om zelf te sparen voor
verlof en over de vraag of een beter benutting van bestaande mogelijkheden van
verlofsparen mogelijk is- zo ja, op welke wijze- en of, respektievelijk hoe, een eventuele
verdere fiscale faciliering - binnen de randvoorwaarde van budgettaire neutraliteit denkbaar zou zijn. Mede op basis van dit advies zal de overheid het onderzoek waarin in
de motie van Van Vliet cs."* is gevraagd, naar de mogelijkheden van sparen uit loon en de
fiscale aftrekbaarheid daarvan, ter hand nemen.
5. Loopbaanonderbreking
In de nota Arbeid en Zorg heeft het kabinet aangekondigd onderzoek te doen naar de
praktische, juridische en financiele haalbaarheid van loopbaanonderbreking. Ook het
antwoord op de vraag of en in hoeverre de overheid loopbaanonderbreking financieel dient
te ondersteunen zou daarbij, zo werd aangegeven, worden betrokken. De Tweede Kamer
heeft daarop in een Nota overleg op 13 december j.l. het kabinet gevraagd, in een breed
aangenomen motie van de leden Adelmund c.s.,' om voor 1 mei 1996, zo mogelijk op basis
van dit onderzoek de kamer een nota te overleggen, gericht op een wettelijke regeling voor
loopbaanonderbreking die mede het arbeidsvoorwaardenoverleg tussen werkgever(s) en
werknemer(s) kan ondersteunen.
Zowel het kabinetsvoornemen als de motie werden ingegeven door het breed onderschreven
perspectief dat de OESO schelst van een andere organisatie van de arbeid, waarin enerzijds
rekening wordt gehouden met het gegeven dat werknemers niet alleen werknemers zijn (met
name waar het gaat om zorgtaken voor kinderen en ouderen) en anderzijds sprake is van
een hoogwaardig en flexibel arbeidsbestel (met name met het oog op de behoefte aan
permanente scholing).
Het kabinet heeft zich beraden op de resultaten van het eerste verkennend onderzoek,
waarbij tevens de ervaringen met de bestaande loopbaanonderbrekingsregeling in Belgie zijn
betrokken.
Prealabel aan het irekken van gevolgen uit het onderzoek heeft het kabinet vaslgesteld dat
de verantwoordelijkheidsverdeling tussen de partners in het arbeidsvoorwaardenoverleg
enerzijds en de overheid anderzijds voldoende dient vast te staan alvorens het treffen van
wettelijke maatregelen aan de orde kan zijn.

•Tweede Kamer, 1995-1996, 24 332, nr 6.
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Met hel obg hicrop is het volgcndc uitgangspunt gekozcn. De primaire vcrantwoordelijkheid
voor het inrichten van de (nieuwe) organisatie van de arbeid ligl bij socialc partners. Waar
een nieuwe vormgcving van de organisatie van de arbeid raakt aan belangen die niet
exclusief in dcze slecr liggen (cducatief vcrlof, zorgtakcn gericht op kindcren en oudercn,
hervcrdcling van bctaalde en onbctaaldc arbeid) kan cr ook reden zijn voor dc overheid in
ondersteunende zin een bijdragc te leveren. Die onderstcuning zal zich primair kunncn
richten op lacilierende wctgeving, conform een aantal van de hicrvoor genoemdc voorstcllcn
in de nota Arbeid en Zorg, waarvan de verwerking thans inmiddels ter habd is genomen..
Daarnaast is, vanuit het gegeven van een door te weinig doorstroom gekcnmerktc arbeidsmarkt, een financiele bijdragc te overwegen naarmate hiermee arbeidsmobilitcit kan worden
bevorderd zonder dat een opwaartse druk op de collectieve lasten onlstaat.
Binnen hel kader van deze veranlwoordeiijkheidsverdeling heeft hel kabinet een aantal
voorwaarden geidcntificeerd die de uitwerking van een loopbaanondcrbrekingsregeling
bepalen. Dit betrcft de volgcndc kweslies.
* Er mogen geen nadelige consequcnties voor de werkgelegenheid optreden.
* Een financiele incentive wordt alleen overwogen ten behoeve van verlof dat wordt
opgenomen om redenen van zorg en educatie. Deze verlofdoelen moeten nader worden
geconcretiseerd. Bij de praktische vormgcving van dc financiele incentive wordt bezien in
welke mate de draagkracht van verlofgangers kan worden verdiscontecrd.
* De risico's van misbruik en oneigenlijk gebruik van een wettelijke regeling worden
ernstig in acht genomen, zowel ten aanzien van de verlofganger als met betrekking tot de
vervanging. Bij de verlofganger moet het doel waarvoor verlof wordt opgenomen aantoonbaar en verifieerbaar zijn, voorts moet daadwerkelijk verlof kunnen worden onderscheiden
van oneigenlijk verlof (in deeltijd gaan werken bijv.). Bij de vervanging is het voorkomen
van substitulie van reguliere werkgelegenheid uitgangspunt.

* Wat betreft de uitgavenbeheersing dient eerste uitgangspunt te zijn dat de regeling binnen
het uilgavenkadcr van de socialc zekerheid (ijklijn) moet blijven. De uitwerking zal tijdelijke vervanging door een uitkeringsgerechtigde moeten waarborgen, waarbij de uitkering
direct wordt ingezet voor financiering van de regeling, binnen het kader van budgetneutralitcit.
Binnen deze randvoorwaarden is het kabinet bereid wctgeving voor te bereiden. Gegeven
de directe bctrokkenheid van socialc partners zal de kwestie van financiele onderstcuning
door de overheid, mede in relatie met het arbeidsvoorwaardenoverleg nu eerst aan de
Stichting van dc Arbeid en de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid moeten worden
voorgelegd. Rekening houdende met de adviezcn die het kabinet bereiken , zullen dan
nadere voorstcllcn kunnen worden uitgewerkt.
Ik verneem dan ook gaarne uw mening ten aanzien van het of en hoe van een financiele
onderstcuning door dc overheid in dc zin als hicrvoor is aangegeven.
In bijgevoegde notitic Loopbaanondcrbreking worden de belangrijkste resultaten van het
ondcrzoek naar de mogelijkheden van loopbaanondcrbreking gegegeven. Tcvens wordt een
mogclijke invulling van een financiele onderstcuning gegeven, geinspireerd door de
Belgische Wet op dc loopbaanondcrbreking. Deze lijkt de meeste aanknopingspuntcn te
bieden, gelct op de randvoorwaarden die het kabinet hanteerl.

Graag verneem ik uw mening over deze invulling, waarbij ik mij aanbevolen houd voor
eventuele alternatieve suggesties. Met name denk ik daarbij aan een model waarbij een
financiele incentive aan de werkgever wordt verstrekt in plaats van aan de werknemer. Voor
de goede orde meld ik u dat het CPB thans de macro-economische (werkgelegenheids)
effecten van een regeling zoals in de notitie beschreven berekent. Deze zullen worden
nagezonden. Ten slotte verneem ik gaarne suggesties omtrent een concretisering van de
randvoorwaarden die het kabinet heeft gesteld.
Een cxemplaar van het in die notitie genoemde OSA-onderzoek 'De mogelijkheden van
loopbaanonderbreking in Nederland ' treft u bijgaand ter informatie aan.*
De opvattingen van de Stichting van de Arbeid verneem ik graag zo mogelijk voor
1 September 1996. Een adviesaanvrage als deze heb ik tevens gericht aan de Raad voor het
Overheidspersoneelsbeleid.
De Minister van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid,

(A.P.W. Melkert)
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9 juli 1996

L.de Jonge

In mijn schrijvcn d.d. 21 mei 1996 verzocht ik u mij uw opvattingen kcnbaar te maken
over een aantal aspeclcn uil de nota "Om de kwaliteit van arbeid en zorg, investeren in
verlof ".
Ten aanzicn van hcl onderwerp zorgverlof stelde ik voor om met de advisering le wachlen
lot na de publicatie van cen ondcrzock naar zorgverlof in de praklijk. Dit onderzoek is nu
gerced en Irefl u bijgesloten aan.
Hieronder schets ik u zeer in hel korl enkcle rcsultaten van hel onderzoek naar de praklijk
van zorgverlof. Vcrvolgens zal ik mijn verzoek om advies nader concrctiseren. Voor de
goede orde meld ik u dat hel in mijn bedoeling ligt om een brochure uil tc brcngen waarin
de resultalen van dit onderzoek voor een breder publiek toegankelijk zullen worden
gemaakt.
"Zorgverlof: inhoud en praktijk"
Hcl bijgaande ondcrzock : Zorgverlof : inhoud en praklijk, ccn ondcrzock naar gereaiiscerd
zorgverlof in Nederland, werd uilgevoerd in opdracht van hel Minisleric van Sociale Zakcn
en Werkgelcgenhcid, door dc scclie Belcid, Cultuur en Scksevraagslukkcn van de Vrije
Univcrsiieii Amsterdam. Docl van hcl onderzoek was om met behulp van inzichten uil de
praktijk van zorgverlof ccn adequaal zorgvcrlofbclcid le slimuleren. Hel betreft een kwalitalief ondcrzock waarin gcvallcn van gereaiiscerd zorgverlof zijn geanalyseerd. Hel
onderzoek gcefl dus gccn antwoord op dc vraag of in hel algemeen hel realiscren van
zorgverlof in dc praklijk ccn problccm vormt. Hcl ondcrzock maakl wcl duidelijk welkc
factoren ccn rol spclcn in hel bcsluiivormingsproces van werkgever en werkncmer bij hcl
lockcnncn en vormgcvcn van zorgverlof.
Uil hcl ()ndcrzock blijkl in dc ondcrzochlc gcvallcn hel vrij-af vragcn gccn problcmcn op tc
Icvcrcn. Dc rclalic van dc werkncmer met dc patient en dc aard van dc ziekte zijn
bclangrijkc aspcctcn om dc urgcntic van ccn zorgverlof vast le stellen. Daarbij speelt ook
dc aard van dc band lusscn werkgever en werkncmer ccn rol. Naarmale dcze band sterker
op wcdcrzijds vcrlrouwcn bcrusl is de werkgever cerder gencigd de intcrprelatie van de
noodzakelijkhcid van hcl vcrlof. zoals gcformulecrd door dc werkncmer, over tc nemen.
Ondcrzochlc wcrkncmcrs en wcrkgevers nocmen dat hicrin cen risico voor willekeur is
gelcgcn.

Hct overlcg lussen werkgever en werknemer over de noodzaak van het zorgverlof conccnlrcert zich op dc vormgcving van het verlof (omvang, duur en financiering).
De omvang van het verlof loopl uiteen van een vermindering van het aantal uren tot volledige afwezigheid voor een bepaalde tijd. De totale duur varieert van minder dan 3 weken
tot meer dan een half jaar. Hct verlof wordt meestal gerealiseerd in een combinatie van
vakanticdagen, met bijzonder (on)betaald verlof en/of ziekmelding. Wat de financiering van
hct vrij-af bcireft, wordt meestal gezocht naar een vorm van zorgverlof dat het loon intact
laat. De werkgever neemt het leeuwedeel van de financiele kosten van het verlof voor zijn
rckcning; wannecr werknemers een dcel van de kosten betalen gebeurt dat overwegend in de
vorm van het opnemen van vakanticdagen. De aanpassingen in de Ziektewet per
1-1-1994 blijken volgens de ondcrzoekers een stimulerend effect te hebben gehad op het
ontwikkelen van zorgverlof, in de vorm van bijzonder verlof.
Een regeling in de cao op de vormgeving van zorgverlof is op een indirecte wijze van
belang. Werkgevcrs gcven zclden een eventuele cao-bepaling als motief aan voor het
toekcnncn van zorgverlof. Zij wijzcn eerder op het belang gemotiveerd personeel te houden.
Ook wordt langer verlof toegekend dan waarin de bepaling in de cao voorriet. Wei constatcren de ondcrzoekers dat de voor dc werknemers relatief gunstigste regelingen, die van
betaald bijzonder verlof, vooral voorkomen in situaties waar zorgverlof in de cao is geregeld.
Vraagstelling
Het kabinet constateert dat zorgverlof voor werknemers ten behoeve van de verzorging van
patienlen in de thuissituatie in een belangrijke behoefte voorziet. Te voorzien valt dat deze
behoefte zal loenemen als gevolg van de stijgende arbeidsparticipatie van vrouwen, de
tocnemende vergrijzing, en de wens van steeds meer terminale patienten om in de thuissituatie te stcrvcn.
Tegen deze achtergrond hecht het kabinet er veel belang aan dat goede zorgverlofafspraken
tot stand komen. Afspraken die recht doen aan het gegeven dat zorgverlof een kwestie van
maatwerk is. Alspraken bovendien die duidelijkheid creeren en een halt toe roepen aan
mogelijkc problcmen in dc sfeer van willekeur. Het primaat voor de totstandkoming van
dczc afspraken iigt, naar de opvatting van het kabinet, in beginsel bij sociale partners en
individuelc werkgever en werknemer. Het is immers op het niveau van de ondememing dat
hct beste voorzien kan wordcn in gcnoemd maatwerk. Hetzelfde geldt voor het oplossen van
kwcsties in dc sfeer van het tegen gaan van willekeur; een onderwerp dat primair tot het
domein van gocd wcrkgeverschap behoort.
Daarom verzoek ik u uw opvattingen kenbaar te maken over de wijze waarop bevorderd kan
wordcn dat cr binncn bcdrijvcn gocde en eenduidige afspraken worden gemaakt over het
rcalisercn, vormgcvcn en financicrcn van zorgverlof.
Uw opvattingen zic ik gaarnc gelijktijdig tegemoet met uw opvattingen over de in de brief
van 21 mci 1996 gcvraagdc aspcctcn van Arbeid en Zorg.
De Minister van Sociale Zakcn
en Werkgclcgcnhcid,
r

(A.P.W. Mcikcrt)
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ouderschapsverlof en pensioen

Excellentle,
Bij brief van 14 juli jl. deed u de Stichting van de Arbeld een aanvullende adviesaanvrage toekomen in het kader van de evaluatie van de Wet op het ouderschapsverlof. Deze aanvullende adviesaanvrage bevat een voorstel op het punt van de
dekking van het overlijdens- en invaliditeitsrisico bij ouderschapsverlof en overwegingen met betrekking tot de opbouw van het ouderdomspensioen tijdens het
ouderschapsverlof, respectievelijk met betrekking tot andere verlofvormen, waarbij u specifiek zorgverlof op het oog lijkt te hebben.
Concreet stelt u voor bij wet te voorzien in een recht voor deelnemers die van het
ouderschapsverlof gebruik maken, om de dekking van het overlijdens- en het invaliditeitsrisico voor eigen rekening te continueren op het oorspronkelijke niveau.
Tevens overweegt u voor deze verlofgangers een wettelijk recht te introduceren
om voor eigen rekening de opbouw van het ouderdomspensioen voort te zetten
op basis van de pensioengrondslag zoals die gold v66r de aanvang van het ouderschapsverlof, waarbij u zich realiseert dat dit ook voor de werkgevers in kwestie
financiele consequenties zai hebben in verband met backservice en indexering.
Voorts acht u het gewenst dat ook met betrekking tot andere verlofregelingen een
vergelijkbare, dus wettelijke, regeling wordt getroff en ter zake van zowel de voortzetting voor eigen rekening van de dekking van het overlijdens- en het invaliditeitsrisico als ook een recht op vrijwillige voortzetting van de opbouw van het
ouderdomspensioen, zij het dat u gezien de financiele consequenties voor de werkgever het wellicht in de rede vindt liggen om een dergelijke opbouw slechts gedurende een beperkte periode mogelijk te maken.
De Stichting van de Arbeid wil in antwoord op uw aanvullende adviesaanvrage
het volgende naar voren brengen.

Bezuidenhoutseweg 60, 2594 AW Den Haag, Telefoon 070 - 3499 577, Telefax 070 - 3832 535

Zeer onlangs, op 20 juli 1995, bracht de Stichting aan u, alsmede aan uw ambtgenoot van Binnenlandse Zaken, advies uit over de evaluatie van de Wet op het
ouderschapsverlof'.
De hieraan ten grondslag liggende adviesaanvrage mondde onder meer uit in een
uitdrukkelijk verzoek aan de Stichting te bevorderen dat de problematiek van het
niet-continueren van de volledige dekking van het overlijdens- en het invaiiditeitsrisico wordt opgelost. In 14% van de regelingen is deze problematiek aan de orde.
Voorts werd in de adviesaanvrage aandacht gevraagd voor het belang van de mogelijkheid van vrijwillige opbouw van het ouderdomspensioen (gerealiseerd in 72%
van de pensioenregelingen).
De Stichting heeft besloten aan uw oproep gehoor te geven door, in aansluiting
op een oproep uit 1990 inzake ouderschapsverlof en pensioenvoorziening - waaraan op zichzelf reeds een redelijk goed gevolg is gegeven - , een krachtige aanbeveling te formuleren.
Daarin roept de Stichting partijen bij aanvullende pensioenregelingen met klem op
om, waar dat nog niet is gebeurd, zo spoedig mogelijk in de pensioenregeling te
voorzien in de mogelijkheid van voortzetting van de verzekering van het invaliditeits- en overlijdensrisico voor werknemers die ouderschapsverlof genieten op
basis van de grondslag die gold onmiddellijk voorafgaande aan het verlof.
Zij voegt daaraan toe dat het aanbeveling verdient om, indien op basis van de
oorspronkelijke pensioengrondslag voortzetting van de deelneming aan de regeling
geheel of gedeeltelijk op kosten van de verlofganger reeds mogelijk is of wordt
overwogen, ook te voorzien in de keuzemogelijkheid van voortzetting van alleen
de dekking van het invaiiditeits- en het overlijdensrisico.
Wat de mogelijkheid van voortzetting van de opbouw van het oudedagspensioen
betreft, heeft de Stichting partijen bij aanvullende pensioenregelingen verzocht
om, voor zover dit nog niet is gebeurd, nader te bezien onder weike voorwaarden,
bijvoorbeeld ter zake van de kostentoedeling, in de pensioenregeling de mogelijkheid van volledige voortzetting van de opbouw van het oudedagspensioen voor
werknemers die gebruik maken van het ouderschapsverlof, kan worden opgenomen.
De Stichting heeft er alle vertrouwen in dat deze aanbevelingen het gewenste effect sorteren, mede gezien het feit dat in de overgrote meerderheid van de pensioenregelingen reeds een opiossing is gevonden voor deze problematiek.
Het bevreemdt de Stichting dat u, in de allerlaatste fase van de advisering - de
besluitvorming over het onderdeel pensioenen was reeds afgerond - via een aanvullende adviesaanvrage laat biijken intussen te willen aansturen op een wettelijke
(minimum)regeling.
In algemene zin wil de Stichting nog eens uitspreken dat zij van oordeel is dat de
regeling van aanvullende pensioenvoorzieningen primair een aangelegenheid is van
het decentrale arbeidsvoorwaardenoverleg. Het is in casu aan cao-partijen op het
decentrale niveau te bezien of en in hoeverre, in samenhang met het gehele pak-

V Stichting van de Arbeid; Advies over de evaJuatie van de Wet op het ouderschapsverlof;
20 juli 1995; publikatienr. 5/95

ket aan arbeidsvoorwaarden, een aanpassing van de aanvullende pensioenregelingen aan de verlof regellngen nodig is. Partijen bij aanvullende pensioenregelingen
hebben er ter zake van ouderschapsverlof blijk van gegeven deze materie adequaat te kunnen regelen. De voornoemde aanbevelingen beogen deze lacunes alsnog op te vullen, en wel op een wijze die past binnen de desbetreffende regellngen.
Uitgaande van de stelling dat de regeling van aanvullende pensioenen behoort tot
het decentrale arbeidsvoorwaardenoverleg, dienen voor wettelijke regulering op
dit terrein zwaarwegende redenen te zijn. Deze zijn op dit terrein thans niet aanwezig.
Dit geldt in nog sterkere nnate voor de mogelijkheid van vrijwillige voortzetting van
de opbouw van het ouderdomspensioen, zowel bij ouderschapsverlof als bij andere verlofvormen. Enerzijds is immers het pensioenverlies dat kan worden opgelopen beperkt van omvang en anderzijds zai naar verwachting het aantal verlofgangers dat van een dergelijke wettelijke mogelijkheid daadwerkelijk gebruik
maakt, beperkt zijn in verband met de hoge premiekosten die hiermee gemoeid
zijn.
Ten slotte wil de Stichting u er nog op wijzen dat de voorgenomen wettelijke
minimumregeling tot gevolg kan hebben dat partijen betrokken bij aanvullende
pensioenregelingen geen aanleiding zullen zien hieraan op vrijwillige basis nog
uitbreiding te geven; dit terwiji onderzoeksresultaten aantonen dat onder het
huidige vrijwillige regime voor een groot deel van de desbetreffende werknemers
tot gunstiger regelingen is gekomen.
Hoogachtend,
STICHTING VAN DE ARBEID

drs. W.J. Kroes
piv. secretaris
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Op 21 mei jl. zond ik u een brief w^aarin ik u verzocht mij uw opvattingcn kenbaar te
maken over diverse aspecten van verlof (AV/RV/96/0740). Bijgevoegd trot u een notitie aan
over een mogelijke invuUing van een regeling voor loopbaanonderbreking. Ik meldde dienaangaandc dat ik u een door het CPB op te stellen bcrekening van de macro-economische
effeclen van een regeling zoals in de notitie beschreven zou nazenden.
Met excuses voor dc vcrtraging die hierbij is opgelopen stuur ik u bijgaand deze berekeningen.
Het CPB heeft twee soorten berekeningen gemaakt. De enc berekening betreft een raming
van de macro-economische effccten. Het CPB heeft daarnaast op eigen iniliatief een raming
gemaakt van de kosten en baten van een regeling voor loopbaanonderbreking in de steer van
ovcrheidsfinancien en sociale fondsen zonder macro-economische doorwcrkingcn. Daarbij
heeft men niet alleen het scenario doorgerekcnd waarvoor SZW de bouwstenen had aangedragen maar heeft men ook twee eigcn varianten ingebracht.
Ten aanzien van de macro-economische cffecten komt het CPB tot de conclusie dat deze
gering zuilen zijn. Bij een beoordeling van deze kwantitatieve gegevens zullen mijns inziens
ook de kwalitaticve effecten van een mogelijke regeling voor loopbaanonderbreking moeten
worden betrokken. Deze liggen in de sfeer van arbeidsmarktmobiliteit en van de verruiming
van combinatiemogelijkheden van arbeid met andere maatschappelijke taken. Een regeling
voor loopbaanonderbreking zou cr aan kunncn bijdragen om betrokken werknemers voor dc
arbeidsmarkt tc behouden en ongewenste uittreding te voorkomen. Dit is op de langere
termijn van bclang voor dc aanbodontwikkeling op de arbeidsmarkt.
Zoals ik reeds memorcerdc heeft het CPB, op eigen initiaticf, ook een raming van de kosten
en balen opgcsteld. Ik zou cchtcr bij deze twee varianten de volgende kanttckeningen willcn
maken.

1. Hct CPB brengt, naast de SZW-variant, een tweede variant in. Deze is gebaseerd op de
aanname dat van degcnen die in de huidige situalie (dwz. ook zonder Ibo-regeling) met
verlof zoudcn zijn gegaan niet 30% maar 70% wordt vervangcn. Hiermee daalt het aantal
uitgespaarde uitkeringen dat op het conto van de regeling kan worden geschreven met 20%
ten opzichte van de SZW-variant. Dit hecft een sterk negatief effect op het saldo van kosten
en baten hoewel het saldo positief blijft. De aanname van het CPB dat 70% van de werkgevers thans ook al tot vervanging (in de zin van het in alle gevallen in dienst nemen van
een vervanger voor de voile omvang van het verlof) zou overgaan is echter zeer discutabel.
Uit het, door het CPB als bron aangehaalde, OSA-onderzoek naar de mogelijkheden van
loopbaanonderbreking blijkt het volgende: 62% van de wcrkgevers zegt vervanging van de
verlofganger bij loopbaanonderbreking absoluut noodzakelijk te vinden, nog eens 15% vindt
vervanging meestal noodzakelijk. Hoewel men zegt dit belangrijk te vinden blijkt het aantal
werkgevers dat daadwerkelijk verlofgangers vervangt kleincr te zijn.
Wederom uit het OSA-onderzoek blijkt dat van de werkgevers die eerder met langerdurend
verlof te maken hebben gehad 56% de verlofganger heeft vervangen, en nog eens 24%
soms. Essentieel is echter wat werkgevers onder "vervanging" verstaan. Dat is niet uit het
OSA-onderzoek op te maken, maar wel uit de evaluatie van de Wet op het ouderschapsverlof, onderzoek onder (potentiele) verlofgangers (VUGA,1994). Hieruit blijkt dat slechts
38% van de verlofgangers wordt vervangen door het aantrekken van een vervanger danwel
door het uitbreiden van de aanstelling van collega's die de taken tijdelijk overnemen. Van
deze vervangers voldoet bovendien slechts 60% aan de eis uit de voorgestelde regeling voor
loopbaanonderbreking dat het om volledige vervanging moet gaan. De SZW-variant gaat
daarom op basis van de beschikbare informatie uit van de aanname dat thans 30% van de
verlofgangers voUedig wordt vervangen.
2. De dcrde CPB variant houdt rekening met 50% vervangers zonder uitkering.
Vanzelfsprekend is het netto saldo van kosten en baten in dit geval aanzienlijk lager dan in
de SZW variant.
Zoals echter reeds opgemcrkt in de adviesaanvrage van 21 mci jl. heeft het kabinet, binnen
het kadcr van de verantwoordelijkheidsverdeling tussen sociale partners en overheid, een
aantal randvoorwaarden geformuleerd waaraan een eventuele loopbaanonderbrekingsregeling
zou moeten voldoen. Een van die voorwaarden is dat de regeling geen materiele effecten
mag hebben en derhalve binnen het uitgavenkader van de sociale zekerheid moet blijven. Ik
beschouw deze CPB-variant dan ook als een extra aanleiding om bij het eventueel vormgeven van een regeling goed toe tc zien op de verhouding tussen wel- en niet uitkeringsgerechtigden.
3. Dc macro-economische veronderstelling van een krapper wordende arbeidsmarkt met een
loonopdrijvend effect en een (lichte/slijging van het tekort als gevolg, vloeit weliswaar voort
uit de in het macro-economisch model ingebouwde wisselwerkingen. Nietlcmin kan ik me
niet aan de indruk onttrckkcn dat juist de inzet van uitkcringsgerechtigden als vervangers tot
effecten leidt die zich niet laten vergelijken met mogelijke effecten binnen een perfect
functionerende arbeidsmarkt.
Ik zic uw advics met belangstclling tegemoet.
De Minister van Sociale Zakcn
en Werkgclegcnhcid,

M})^

(A.P.W<nviclkcrt)
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Loopbaanonderbreking

Inleiding
Op verzoek van SZW worden in deze notitie enkele indicaties gegeven over de macroeconomische gevolgen van een wettelijke loopbaanonderbrekingsregeling (LBO-regeling).
De berekeningen siuiten aan bij de basisvariant van S2W.' Daamaast zijn een tweetal
andere varianten beschouwd om de gevoeligheid van een aantal cniciaie aannamen rond de
vervanging van verlofgangers in beeld te krijgen. De volgende paragraaf presenteert de
belangrijkste aannames die aan de berekeningen ten grondslag liggen, gevolgd door een
korte bespreking van de resultaten.
Aannames
De regeling behelst een vergoeding van 1060 gulden bruto per maand (netto: 600) aan de
verlofganger, te financieren uit algemene middelen. De vergoeding wordt alleen verstrekt
wanneer de verlofganger wordt vervangen door een werkloze of door een herintredende
vrouw. De vergoeding wordt voor een periode van maximaal 6 maanden verstrekt. Ook zijn
er uitvoeringskosten gemoeid met de regeling.
Tegenover de kosten staan besparingen doordat RWW-ers en WW-ers tijdelijk een
verlofganger vervangen. en daardoor niet langer een uitkering ontvangen. Overigens kunnen
niet alle bespaarde uitkeringen aan de LBO-regeling worden toegeschreven. Immers, ook
zonder een dergelijke regeling zijn er werknemers die voor enige tijd verlof nemen. Het is
aannemelijk dat een werkgever die bij het bestaan van de regeling overgaat tot vervanging,
dat ook zonder regeling zou doen, want in beide gevallen zijn de kosten van vervanging de loonkosten van de vervanger - even hoog.
Aangenomen is dat na invoering van de LBO-regeling het aantal verlofgangers 56 000
per jaar bedraagt, met een gemiddelde verlofduur van 3 maanden, en dat zonder regeling
het aantal verlofgangers 26 000 bedraagt. Deze aannames zijn gebaseerd op een enquete
onder werknemers die in opdracht van SZW is verricht om het animo voor een verlofregeling te peilen.

SZW presenteen ook een altematief scenario. Dit scenario is niet apart doorgerekend. omdat de verschillen met de
basisvariant erg klein zijn.

Er zijn een aantai onzekerheden, waardoor de kosten hoger kunnen uitvaJIen en de baten
lager. Ten eerste is niet bekend in welke mate verlofgangers op dit moment aJ worden
vervangen door uitkeringsontvangers. De mate waarin dit gebeurt is medebepalend voor de
besparingen die op het conto van de regeling kunnen worden geboekt. Een tweede
onzekerheid betreft de samenstelling van de] groep vervangers. Wanneer vervangers in
beiangrijke mate worden gerecruteerd uit de groep herintredende vrouwen, dan ontstaat een
financieringsprobleem. Daarom wil SZW het aandeel vervanging door herintredende
vrouwen aan een maximum binden. Hoe is vooralsnog onduidelijk. Ook het aantai
verlofgangers is onzeker. Als het aantai hoger uitvalt dan verondersteld, dan zijn de kosten
van de regeling eveneens hoger. En tenslotte bestaat het risico van oneigenlijk gebruik van
de regeling. Hiermee wordt bedoeld dat werknemers die van plan zijn vrijwillig ontslag te
nemen (bijvoorbeeld cm voor de kinderen te gaan zorgen), eerst gebruik kunnen maken van
de verlofregeling om vervolgens ontslag te nemen.
Resultaten
Er zijn twee soorten berekeningen gemaakt: een ex ante berekening, dat is een berekening
van de effecten op de overheidsfinancien en de sociale fondsen zonder macro-economische
doorwerkingen, en een berekening van de macro-economische effecten inclusief alle
doorwerkingen.
Kwantitatieve resultaten staan in de twee bijlagen. De ex ante berekening laat zien dat
de regeling per saldo baten met zich mee kan brengen voor de overheid. Bepaiend is het
aandeel van de vervangers dat een uidcering "achterlaat". Als dit percentage lager is dan de
optimistische" veronderstelling in de SZW-variant, bijvoorbeeld omdat een groot deel van
de vervangers bestaat uit herintredende vrouwen, dan is het saldo aanzienlijk lager. Voorts
is van belang hoeveel verlofgangers in de huidige situatie al worden vervangen. Invoering
van de regeling betekent dat deze groep verlofgangers recht krijgt op een vergoeding tenvijl
daar geen baten in de vorm van additioneel bespaarde uitkeringen tegenover staan.
De berekeningen van de macro-economische effecten laten zien dat loopbaanonderbreking in alle varianten op termijn leidt tot een krappere arbeidsmarkt. Dit heeft een
loonopdrijvend effect. Als gevolg hiervan neemt de werkgelegenheid af. De werkioosheid
kan toch licht dalen omdat, dankzij de verlofregeling, het effectieve arbeidsaanbod afneemt.
De verlofregeling leidt tot een toename van het overheidstekort. In de varianten worden
daarom de belastingen verhoogd hetgeen een verdere daling van de werkgelegenheid met
zich brengt.
Opgemerkt moet worden dat de impulsen en dus ook de macroeconomische effecten
betrekkelijk gering zijn.
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Een recent rapport van de Algemene Rekenkamer omtreni de inzetbaarheid van uitkeringsgerechtigden bij

scizoensarbeid suggereen dai hier boiilenecks kunnen optreden.

Bijiage 1

Ex ante berekening

Op basis van de input die aan de MIMIC berekeningen ten grondslag iigt, is een ex ante
berekening gemaakt van de gevolgen van de LBO-regeling. Hierbij gaat het om de
gevolgen voor de overheidsfinancien en de sociale fondsen. Zie de tabel. Gerekend is met
bruto kosten en bruxo baten. Hiermee wordt bedoeld dat bij de berekening van de kosten
uitgegaan wordt van de bruto vergoeding aan de veriofganger, terwiji bij de berekening van
de baten uitgegaan wordt van het bruto bedrag aan bespaarde uitkeringen. Over de
vergoeding wordt belasting betaald, terwiji bespaarde uitkeringen aanleiding geven tot
gederfde belastingopbrengsten. Bij de berekening van de netto gevolgen voor de
overheidsfinancien moet hiermee rekening worden gehouden.
De kosten per veriofganger per maand bedragen bruto / 1163 inclusief uitvoeringskosten. Deze kosten worden gemaakt voor alle verlofgangers, dus ook voor diegenen die
zonder regeling verlof zouden opnemen. Met onzekerheden zoals opbouw van WW-rechten
en oneigenlijk gebruik is geen rekening gehouden. De werkelijke kosten kunnen hierdoor
hoger uitvallen.
De opbrengsten per additionele vervanger per maand zijn berekend als een gewogen
gemiddelde van de bruto-uitkeringen van de verschillende vervangers. Er zijn drie varianten
gemaakt. De eerste variant sluit aan op veronderstellingen van SZW. De overige twee
varianten hebben het karakter van gevoeligheidsanalyses op twee essentiele aannames: het
percentage verlofgangers dat in de huidige situatie wordt vervangen (beschikbaar onderzoek
geeft hier geen eenduidige informatie over), en de mate waarin vervangers een uitkering
"achteriaten". Beide aannames zijn van belang voor het aantal uitgespaarde uitkeringen dat
op het conto van de regeling kan worden geschreven.
In de SZW-variant is voor vervangers aangenomen dat 40% een RWW-uitkering had,
50% een WW-uitkering, en dat 10% herintredende vrouwen zijn. Verder is aangenomen dat
in de huidige situatie slechts 30% van de verlofgangers wordt vervangen, terwiji dat onder
de regeling 100% zou zijn. Het aantal verlofgangers zonder regeling is geschat op 26 000.
Het aantal uitgespaarde uitkeringen in deze variant is 43 300 (90% van de 30 000
additionele verlofgangers, plus 90% van de bestaande verlofgangers die zonder regeling
niet, en met regeling wel worden vervangen, dus 90% van 70% van 26 000).
In een tweede variant wordt aangenomen dat in de huidige situatie 70% van de
verlofgangers wordt vervangen. Deze aanname berust op een enquete naar het animo voor
een LBO-regeling onder werkgevers en werknemers, verricht door Research voor Beleid.
De overige aannames veranderen niet. Het aantal uitgespaarde uitkeringen in deze variant
is 34 000 (90% van de 30 000 additionele verlofgangers, plus 90% van de bestaande
verlofgangers die zonder regeling niet, en met regeling wel worden vervangen, dus 90%
van 30% van 26 000). Het aantal uitgespaarde uitkeringen dat op het conto van de regeling
kan worden geschreven daalt dus met ongeveer 20% ten opzichte van de SZW-variant.
Tenslotte is een variant gemaakt waarbij is aangenomen dat vervangers voor 50%
bestaan uit personen met een uitkeringsaltematief, in piaats van 90%. Hiertoe zijn de
aandelen WW-ers en RWW-ers beide gereduceerd tot 25%, en is het aandeel herintredende
vrouwen verhoogd tot 50%. De overige aannames zijn conform variant I. De bruto

De resultaten van deze enquete worden beschreven in: J. Spaans. De mogelijkheden van loopbaanonderbreking in
Nederland. OSA-werkdocumcni WI42. Den Haag, april 1996.

opbrengsten per maand per vervanger dalen hierdoor van gemiddeld / 1700 tot / 940. Deze
variant illustreert het belang van de beperking van het aandeel herintredende vrouwen tot
10% in de SZW-variant.
Tabel I

Ex-ante berekening budgettaire ejfecten LBO-regeling (x min guldens)
SZW-variant'

Bruco kosten
Bruto opbrengsten
Bnito saldo
Extra belastingen en premies
Neito saldo

195
245
50
17
67

zonder regeiing 70%

50% vervangers met

vervangers

uitkerings-altematief

195
192
-3
30
27

195
136
-59
58
-1

In deze variant is verondersteld dat zonder regeiing 30% van de verlofganger wordt vervangen, en dat
90% van de vervangers een uitkenngsaitematief heeft

Bijiage 2

MIMIC berekening

Met behulp van het algemeen evenwichtsmodel MIMIC zijn de macroeconomische effecten
van loopbaanonderbreking berekend. Het betreft lange-termijn effecten. De verlofregeling
is vormgegeven door het arbeidsaanbod te verlagen overeenkomstig de veronderstellingen
over aantal en samenstelling van de verlofgangers.
Er zijn drie varianten berekend, corresponderend met de drie varianten beschreven in
bijiage 1. In de SZW-variant is verondersteld dat op jaarbasis 56 000 personen van de
verlofregeling gebruik maken, waarvan 30 000 additioneei door de regeling. Verondersteld
is voorts dat de groep vervangers voor 40% uit RWW-ers bestaat, voor 50% uit WW-ers,
en voor 10% uit herintredende vrouwen. Tenslotte is verondersteld dat in de huidige situatie
30% van de verlofgangers wordt vervangen. De gemiddelde verlofduur bedraagt 3 maanden.
In een tweede variant wordt verondersteld dat bij de huidige situatie 70% van de
verlofgangers wordt vervangen. De overige aannames veranderen niet. Tot slot is een
variant geanalyseerd waarin verondersteld wordt dat slechts 25% van de vervangers uit
WW-ers bestaat, 25% uit RWW-ers, en 50% uit herintredende vrouwen.
De varianten zijn budgemeutraal gemaakt door verhoging van het belastingtarief in de
eerste schijf. Opgemerkt moet worden dat de impulsen en dus ook de macroeconomische
effecten betrekkelijk gering zijn. Initieel wordt het arbeidsaanbod als gevolg van de
verlofregeling 7 500 arbeidsjaren kleiner (30 000 verlofgangers gedurende gemiddeld 3
maanden per verlofganger). De verkrapping op de arbeidsmarkt die dit veroorzaakt heeft
een loonopdrijvend effect, waardoor de werkgelegenheid lets afneemt. Dit mitigeert de
dalin?
van de werkloosheid.
'o
Tabel 2

Macro economische gevolgen van loopbaanonderbreking"
SZW-variant''

zonder regeling 70%
vervangers

50% vervangers met
uitkerings-altematief

procentuele mutaties
Loonsom per werknemer
Prijs productie bedrijven
Productie bedrijven
Werkgelegenheid
Arbeidsaanbod (uren)

Werkloosheidsquote
Arbeidsinkomensquote
Financ. tekort (p. BBP)
Belastingen (p. BBP)
Sociaie premies (p. BBP)
Tarief eerste schijf
Inaciiviteitratio

0.22
0.13
-0.07
-0.10
-0.14
absolute mutaties
-0.06
0.04
0.00
0.01
0.06
0.10
0.00

0.26
0.17
-0.10
-0.13
-0.15

0.31
0.22
-0.14
-0.18
-0.15

-0.03
0.04
0.00
0.03
0.06
0.12
0.05

0.00
0.03
0.00
0.05
0.06
0.16
0.12

^ Gecumuleerde at'wijkingen ten opzichte van basisprojectie.
'' In deze variant is verondersteld dat zonder regeling 30% van de verlofganger wordt vervangen. en dat
90% van de vervangers een uitkeringsaliematief heefL
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