
27 207 Vaststelling van regels voor het tot stand
brengen van een nieuw evenwicht tussen arbeid
en zorg in de ruimste zin (Wet arbeid en zorg)

27 208 Vaststelling van regels voor overgangs-, en
invoeringsrecht voor de totstandkoming van de
Wet arbeid en zorg (Invoeringswet arbeid en
zorg)
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Voorgesteld 15 maart 2001

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat een sluitend systeem aan verlofvormen een noodzake-
lijke voorwaarde is voor een eigentijdse arbeidsmarkt waarin werk en
zorgtaken gecombineerd kunnen worden;

overwegende, dat er op dit moment onvoldoende verlofmogelijkheden
zijn voor werknemers die in hun directe sociale omgeving te maken
krijgen met hulpbehoefte bij een ernstige zieke;

overwegende, dat er een grote maatschappelijke behoefte is aan een
vorm van langerdurend verlof;

overwegende, dat het kabinet binnenkort met een standpunt komt over de
vormgeving van het – in het regeerakkoord aangekondigde – langer-
durend zorgverlof;

van mening dat behalve de sociale partners de overheid een eigen verant-
woordelijkheid heeft in de vormgeving van het verlof;

verzoekt de regering bij de vormgeving van het langdurend zorgverlof als
randvoorwaarden te hanteren:
– dat het om een individueel verlofrecht moet gaan;
– dat het verlof kan worden opgenomen bij ernstige ziekte of vrij

ernstige fysieke en/of psychische beperkingen van een naaste;
– dat het recht op verlof wordt gekoppeld aan het recht op betaling, met

het oog op de toegankelijkheid van het recht voor lagere inkomens-
groepen en voor mannen;

– dat de financiële vormgeving dient uit te gaan van risicospreiding
tussen sectoren en bedrijven;
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– dat het verlof flexibel en in deeltijd kan worden opgenomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bussemaker
Schimmel
Van Gent
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