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en de commissaris van de Koning

Memo

Inleiding
Sinds de invoering van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke
ambtsdragers in 2019 is het ook voor politiek ambtsdragers mogelijk
gebruik te maken van bedrijfsgeneeskundige zorg. In dit memo worden
het juridisch kader, de achtergrond, de afspraken met de arbodienst en
de financiële consequenties aangegeven.

Voorstel:
Het presidium wordt voorgesteld om:
- Kennis te nemen van de informatie in het memo over de
bedrijfsgeneeskundige zorg voor Statenleden, gedeputeerden
en de commissaris van de Koning en de wijze waarop deze
informatie aan de Statenleden wordt gecommuniceerd.

Toelichting
In het rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers is in artikel
2.3.5 bedrijfsgeneeskundige zorg opgenomen:
 “Gedeputeerde Staten treffen ten laste van de provincie een
voorziening voor bedrijfsgeneeskundige zorg voor de
Statenleden, de gedeputeerden en de commissaris.”
Achtergrond
Gedeputeerden en Statenleden konden voorheen geen aanspraak maken
op bedrijfsgeneeskundige begeleiding. Bij de vervulling van een politiek
ambt is er geen werkgeversrelatie met de provincie. Ingeval van ziekte
is het aan de betrokkene zelf om te bepalen, al dan niet na raadpleging
van een eigen arts, of de ziekte zijn functioneren zodanig beïnvloedt
dat hij moet aftreden of (tijdelijk) ontslag moet nemen.
Wat betreft de commissaris en gedeputeerden kunnen provinciale
staten betrokkene dwingen tot ontslag of aftreden, maar dat is een
ultimum remedium. Vanwege het eenhoofdige karakter van hun functie
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kennen de commissarissen daarnaast ook nog een procedure voor de
specifieke mogelijkheid van ontslag in verband met ziekte. Maar ook
voor bedrijfsgeneeskundige vragen die geen verband houden met
ontslag, zoals het tegen gaan van burn-outverschijnselen of hoe te reintegreren na ziekte, waren er voor hen geen mogelijkheden.
De commissarissen konden voor de inwerkingtreding van dit besluit wel
aanspraak maken op bedrijfsgeneeskundige begeleiding, maar die
begeleiding was overeenkomstig de voor ambtenaren geldende
voorschriften. Ook zij werden echter weleens geconfronteerd met het
gegeven dat zij niet vielen onder de werkingssfeer van de begeleidingscontracten voor hun ambtenaren. Bovendien is het uitgangspunt bij dit
besluit dat zo min mogelijk wordt verwezen naar ambtelijke
voorzieningen.
Daarom is nu voor alle provinciale politieke ambtsdragers in artikel
2.3.5 opgenomen dat het college van gedeputeerde staten ten laste van
de provincie een voorziening treft voor bedrijfsgeneeskundige zorg.
Vanwege de variëteit aan opties en behoeften is de invulling van deze
zorg aan het college gelaten.
Verordening rechtspositie politieke ambtsdragers provincie NoordHolland 2019
In de Verordening rechtspositie politieke ambtsdragers provincie
Noord-Holland 2019 is in artikel 14 bedrijfsgeneeskundige zorg
opgenomen: de ambtsdrager kan voor bedrijfsgeneeskundige zorg
gebruik maken van de voorzieningen voor ambtenaren.
Invulling bedrijfsgeneeskundige zorg

Wat kan worden aangeboden?

De provincie zorgt voor toegang tot een gecertificeerde bedrijfsarts.
Deze zorgt desgevraagd voor onafhankelijk professioneel, medisch
advies en kan eventueel een uitspraak over arbeids(on)geschiktheid
doen. Verder kan de bedrijfsarts zorgdragen voor verzuimbegeleiding
en begeleiding bij re-integratie als daar behoefte aan is.
Ook kan de bedrijfsarts advies geven over:
- gezond en veilig werken;
- het voorkomen van verzuim en het bevorderen van het herstel;
- preventieve maatregelen.
Er vindt geen terugkoppeling aan de provincie plaats.
Overeenkomst met de arbodienst
Er is een bestaande raamovereenkomst met de Arbodienst Eeuwen &
Prosée, opgesteld voor medewerkers van de provincie.
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De politiek ambtsdragers zijn een specifieke groep, waar geen formele
wetgeving van toepassing is. Het meest praktisch is om de politiek
ambtsdragers ook onder de overeenkomst te laten vallen.
Financieel
In de raamovereenkomst met de arbodienst zijn de volgende all-in
(excl. BTW) tarieven afgesproken:
Bedrijfsarts
€ 150,Bedrijfspsycholoog
€ 105,Bedrijfsmaatschappelijk werker
€ 95,Facturering
De kosten worden voorlopig onder het arbobudget van de sector HRM
(directie Concernzaken provincie Noord-Holland) ondergebracht. Het is
niet aan te geven of en in welke frequentie gebruik gemaakt zal gaan
worden van deze faciliteit. De kosten voor advisering aan politiek
ambtsdragers worden gefactureerd onder een aparte code.
Evaluatie
Eens per twee jaar kan een kwantitatieve evaluatie plaatsvinden: hoe
vaak maakt men gebruik van deze voorziening en wat zijn de kosten
geweest?

Communicatie
Op de besloten Statensite wordt de volgende informatie gepubliceerd:

Informatie voor Statenleden, gedeputeerden en de cdK over
bedrijfsgeneeskundige zorg
Een politiek ambtsdrager valt niet onder de wetgeving voor ambtenaren
en overige werknemers zoals de Wet poortwachter, de Ziektewet of de
Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Een zieke
bestuurder hoeft zich dan ook formeel gezien niet te wenden tot de
bedrijfsgeneeskundige begeleiding. Maar het staat hem of haar vrij dat
wel te doen en hij/ zij kan er vrijwillig voor kiezen om de arbo-arts te
consulteren. Op grond van het Rechtspositiebesluit hebben politieke
ambtsdragers namelijk ook aanspraak op (vrijwillige)
bedrijfsgeneeskundige zorg.
Arbodienst
Eeuwen & Prosée is de arbodienst van de provincie. De arbodienst biedt
naast de bedrijfsarts ook een psycholoog en de
bedrijfsmaatschappelijk werker.
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(Contactgegevens bedrijfsarts worden op Statensite
gepubliceerd)1

De bedrijfsarts is op maandag en woensdag de hele dag aanwezig. De
locatie voor het spreekuur is Paviljoenslaan 5 in Haarlem.
Voor de aanmelding voor psychologische zorg is een verwijsbrief van de
bedrijfsarts nodig. Deze verwijsbrief vraagt de bestuurder zelf aan via
een e-mail naar de bedrijfsarts met korte uitleg waarom hij/ zij een
verwijzing wilt met vermelding van telefoonnummer. De bedrijfsarts kan
op basis hiervan besluiten direct een verwijsbrief te verstrekken of eerst
contact op te nemen voor meer informatie. De bedrijfsarts kan op basis
van de verkregen informatie overleggen of een andere interventie
misschien meer geschikt is.



(informatie aangestelde GGZ-psychologe)2
(informatie bedrijfsmaatschappelijke werker)3

Er vindt geen terugkoppeling aan de provincie plaats.

1

Enkele gegevens zijn niet in dit memo opgenomen vanwege namen

en contactgegevens die niet openbaar gepubliceerd kunnen worden.
Deze informatie is wel opgenomen in de beschikbare informatie op
de besloten website voor Statenleden.
2
3

Zie voetnoot 1.
Zie voetnoot 1.

4 december 2019 | Memo

