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Ministerie van SZW
Directeur-Generaal SZI
De heer 8. ter Haar
Postbus 90801
2509 LVDEN HAAG

Den Haag, 30 april 2019

Geachte heerter Haar,

Graag breng ik als vice-voorzitter (voorheen geheten: technisch voorzitter) van de Centraal Dialoog
het volgende onder uw aandacht naar aanleiding van de bijeenkomst van de Centraal Dialoog van 15
+ 18 april 2019.

In deze vergadering is een eerste bespreking gewijd aan de adviesaanvragen van uw ministerie (uw
brief van 12 maart 2019) inzake verlof resp. ziekteverzuimbeleid. Besloten is om deze te vervolgen in
de vergadering van 1 ÷ 4juli. Ik ga ervan uit dat de advisering over beide onderwerpen in de loop van
het najaar kan worden afgerond. De heer Breure kan als (tijdelijk) secretaris U de achtergrond
daarvan desgewenst nader toelichten. De gestelde adviestermijn (tot 6 mei 2019) is daarmee voor
deze complexe onderwerpen te kort en in de praktijk voor de Centraal Dialoog ondoenlijk gebleken.
Ik attendeer u er daarbij op dat bijvoorbeeld in de Nederlandse SER hiervoor in het algemeen toch
gauw een termijn van ruim een halfjaar tot soms zelfs meer dan een jaar gebruikelijk is.

Overigens heeft de Centraal Dialoog op één onderdeel van de verlofadviesaanvrage al wel een
instemmend oordeel uitgesproken, namelijk over de introductie van een uitkering voor de zwangere
zelfstandige, gelet op het in het geding zijnde internationale verdrag ter zake.

Daarnaast heeft de Centraal Dialoog ingestemd met het door de directie Gezond & Veilig Werken
voorgelegde Implementatieplan Arbeidsveiligheidsbesluit IV CN en is daarbij de medewerking van de
betrokken partijen toegezegd. Op enkele onderdelen van het Implementatieplan is verzocht om de
organisaties 88E en BHG in het Implementatieplan toe te voegen waar deze nog niet zijn genoemd.
USIBO heeft namens de vakbonden aangetekend dat de betrokkenen namens USIBO niet per se één
van de vertegenwoordigers in de Centraal Dialoog hoeven te zijn.

Met vriendelijke groei
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-voorzitter
den Braak

c.c. Johan Breure (secretaris)


