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MEMORIE VAX TOELICHTING. 

§ 1. De -hierbij aangeboden ontwerpen van wet, die als één geheel 
zijn te beschouwen, beoogen een wettelijke regeling van de 
verzekering van den arbeider tegen geldelijke gevolgen van 
ziekte. 

Naast de verzekering tegen geldelijke gevolgen van onge
vallen behoort naar de meening van ondergeteekende te staan 
een verzekering tegen de geldelijke gevolgen, die tijdelijke of 
blijvende ongeschiktheid tot werken wegens andere oorzaken 
voor den arbeider heeft en ook deze verzekering moet naar 
zijn oordeel door den wetgever worden geregeld. 

De behoefte aan voorziening hangt samen met de wijzi
ging, die de voortbrenging ondergaan heeft. De ontwikkeling 
in de hedendaagsche wijze van voortbrenging is voor den 
arbeider gepaard gegaan met een vermindering van bestaans
zekerheid ook daar waar het loon is gestegen. De oorzaken, 
die hiertoe hebben medegewerkt, mogen bekend voorondersteld 
worden. Herinnerd zij aan den stijgenden invloed, dien de 
internationale mededinging uitoefent; van gebeurtenissen die 
in een ver verwijderd deel der wereld plaats grijpen, wordt 
hier de terugslag gevoeld. Deze omstandigheid maakt in meer
dere mate dan vroeger alle bedrijf aan groote schommelingen 
onderhevig. De arbeider ondervindt deze gevolgen te zwaarder, 
doordat een verder doorgevoerde verdeeling van arbeid inzon
derheid den vakarbeider steeds meer beperkt in het terrein, 
waarop hij een vol loon kan verdienen. 

In de tweede plaats zij er op gewezen, hoe in de heden
daagsche samenleving de verhouding tusschen werkgever en 
arbeider een geheel andere, de persoonlijke band losser is 
geworden, een gevolg van den toenemenden omvang der on
dernemingen in vele bedrijven, de uitoefening van bedrijven 
door naamlooze vennootschappen, de veelvuldige wisseling van 
werkgever en arbeider, veroorzaakt door steeds afwisselende 
uitbreiding en inkrimping der ondernemingen, door verbetering 
der verkeersmiddelen en andere omstandigheden. De vele in
richtingen, die vooral bij groote ondernemingen ten behoeve 
van het aan de onderneming verbonden personeel worden 
in het leven geroepen, vergoeden den arbeider niet de meerdere 
kans, die hij bij de vroegere verhouding tot zijn werkgever 
had, om in dezen den man te vinden, die ook in verband met 
hem verleende diensten, bereid en in staar was om in î eval 
van nood bij te springen. 

De behoefte aan voorziening wordt eindelijk aangetoond, 
zoowel door de pogingen van de betrokkenen, tiefdadigheids-
vereenigingen, enz., om in dezen hulp te verleenen, als door 
de onvoldoendheid dier pogingen. Talrijke ondersteunings- en 
Ziekenfondsen bewijzen, dat de tot arbeiden ongeschikt geworden 
arbeider behoefte heeft aan steun, doch dagen er slechts in 
beperkte mate In «Hen steun te verleenen. 

§ 1. Hij de stelling, dat de wetgever genegen is deze stof te 
regelen, komt onwillekeurig op den voorgrond de vraag, of de 
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Overheid we] bevoegd la op deze wijze zich te mengen in de 
persoonlijke belangen der burgera, zoo zelfs, dut de Overheid 
don burger beperkt In il<' vrije beschikking over liet inkomen, 
dat hij door zijn arbeid verwerft. 

Als antwoord op die vraag, meent de ondergeteekende te 
mogen zeggen, dat het recht, Immers do taak, der overheid 
is, om, waar zij daartoe in staat is, zorg te dragen, dat niet 
de verhoudingen, dié dooi' haar beschermd en in stand ge
houden worden, voor de burgerij of een deel daarvan gevolgen 
nebben, die het rechtsbesef hij de bevolking ondermijnen en 
daardoor het reehtslovon on daarmede haar eigen bestaan 
bedreigen. En dat de bestaanaonzekerheid van den arbeider tot 
de bovenaangehaalde gevolgen van onze maatschappelijke 
verhoudingen behoort, behoeft wel geen lang betoog. 

Men kan beweren, dat een arbeider, die gewerkt heeft en 
zijn loon heeft ontvangen, betaald is en niets meer te vorderen 
heeft en deze bewering kan, waar het betreft een bepaalden 
arbeider in zijne verhouding tot een bepaalden werkgever, 
onaangevochten en volledig zijn. Maar het is in strijd met het 
rechtsbesof, wanneer een arbeider, die gearbeid heeft zoolang 
hij kon, op het oogenblik, dat hij niet meer kan werken, aan
gewezen is op onderstand van derden. De zedelijke eisch, dat 
het loon den arbeider in staat stelle om te leven mot zijn 
gezin, moge niet omgezet kunnen worden in een rechtsbepa
ling; waar het mogelijk is recht te vormen, dat de verwezen
lijking van den zedelijken eisch bevordert, behoort dit niet 
nagelaten te worden, wil men de juiste verhouding tusschen 
zedelijkheid en recht handhaven. 

En het behoeft geen betoog, dat wil het loon strekken ook 
voor den tijd van ziekte, ook voor den tijd dat hij hetzij door 
ouderdom, hetzij door algemeene ongeschiktheid wegens andere 
oorzaak, niet werken kan, een opzettelijke regeling noodig is 
om dit te verzekeren. 

§ 8. Deze regeling kan naarde meening van den ondergeteekende 
niet worden verkregen door wijziging van de bepalingen 
betreffende het loon van den arbeider in het Burgerlijk Wetboek. 

Indien krachtens wettelijk voorschrift den arbeider een deel 
van hetgeen hij zich door den arbeid verworven heeft niet 
wordt uitbetaald, is het noodig te zorgen, dat dit teruggehouden 
deel zoo worde aangewend, dat de meest mogelijke zekerheid 
zij verkregen, dat aan de door hem verkregen aanspraken op 
het oogenblik, dat het noodig is, ook ten volle zal worden 
voldaan. 

Deze zekerheid wordt alloen verkregen door een publiek
rechtelijke regeling onder waarborg van den Staat, en althans 
voor zoov'eel betreft de arbeids-ongesclnktheid die veroorzaakt 
wordt door ziekte, laat zich zoodanige regeling moeilijk in een 
anderen vorm denken dan in dien van verzekering. 

S 4. De wettelijke regeling die hierbij wordt voorgesteld, omvat, 
gelijk boven gezegd, alleen de verzekering tegen de gevolgen 
van ziekte en niet die tegen de gevolgen van meer blijvende 
ongeschiktheid tot werken (ouderdom, invaliditeit), al is bij het 
ontwerpen der organisatie voor de ziekteverzekering het oog 
mede gericht op de andere takken der arbeidersverzekering. 

Xooals ondergeteekende reeds vroeger gelegenheid had mede 
te doelen iJ), behoort er naar zijn meening verband gelegd 
tusschen de verschillende takken van arbeidersverzekering en 
zal dat verband o. a. hierin moeten bestaan, dat bij de uitvoering 
der onderscheidene verzekeringswetten de medewerking wordt 
gevraagd van dezelfde, uit de kringen der belanghebbenden1 

samengestelde, met zekere zelfstandigheid bekleede organen. 
Deze organen, de Raden van Arbeid van het eerste der thans 

't Zie do Memorie van Antwoord aan de Tweede Kamer op hoofd
stuk I der Staatabegrooting 1909; algemeene beraadslaging van 20 
November 1908 [Handelingen Tweedt Kamer, bUdz.618); beraadslaging 
over hoofdstuk X van 28 December Hxis (Handelingen Tweedt Kamer, 
bladz. 1514). 

aangeboden ontwerpen, zullen zijn de dragers der ziektever
zekering; wegens bel geringere risico dezer verzekering, kan 
zij geschieden bij de kassen, die bedoelde organen zullen be-
beeren. Hun taak ten opzichte van de andere takken van ver
zekering komt ter sprake, voor zooveel de Ongevallenwet betreft, 
bij een daartoe in te dienen ontwerp tot wijziging dezer wet, 
voor zooveel aangaat de invaliditeits- en ouderdoinsverzekoring 
bij het hierop betrekking hebbende ontwerp. Wat deze laatste 
betreft zij echter nu reeds gezegd, dat de kassen, waarbij de 
ziekteverzekering geschiedt, niet tevens kunnen dienen voor 
de invaliditeitsverzekering. Deze laatste vereiscbt een geldelijk 
sterker kas, dus die zich over een grootor gebied uitstrekt, dan 
de ziekteverzekering. Daarentegen brengt de eisch van decen
tralisatie, waarover straks, mede, dat de bij één ziekenkas ver
zekerden tot een zoo beperkt mogelijk gebied behooren. Gemeen
schappelijke kassen zouden dus of voor de invaliditeit en ouder
dom te klein, <>f voor de ziekte te groot zijn. Het is mede deze 
overweging, welke ondergeteekende de voorkeur deed geven aan 
regeling van beiderlei verzekering in afzonderlijke wetsontwerpen. 

In het hier medegedeelde omtrent het verband tusschen de 
verschillende takkenvan arbeidersverzekering, ligt tevens vooi 
een gedeelte de verklaring van d(! splitsing, ook van de regeling 
der ziekteverzekering, in twee ontwerpen. De Raden van Arbeid, 
samengesteld uit een gelijk aantal werkgevers-leden en arbeiders-
leden, onder voorzitterschap van een door de Kroon benoem
den ambtenaar, zullen, naast dragers der ziekteverzekering, 
zijn organen bij de uitvoering van andere takken van verzeke
ring. Doch ook buiten het gebied der arbeidersverzekering zal 
de wetgever, naar de bedoeling van ondergeteekende, van 
hun diensten gebruik maken, hun bevoegdheden verleenen. 
Immers naast de organisaties van werkgevers en van arbeiders, 
die van zeer groote beteekenis zijn voor een gezonde ontwik
keling van het leven der maatschappij, is noodig een publiek
rechtelijk orgaan, waaraan de Overheid kan opdragen de ver
vulling van bepaalde functies. In hare aanraking met het leven 
van den arbeid ziet de < (verheid zich aangewezen öf op besturen, 
wier samenstelling plaats heeft zonder dat voldoende rekening 
gehouden kan worden met een hun op te dragen sociale taak, 
öf op eigen ambtenaren, die tenzij men hun aantal tot in het 
ongerijmde zoude willen vermeerderen, haar niet in staat kunnen 
stellen eenerzijds met voldoende kennis van zaken en lenigheid 
van bepalingen op te treden en anderzijds een behoorlijke 
naleving der gemaakte bepalingen te verzekeren. Bij de uit
breiding der wettelijke arbeidersbescherming zal het gemis aan 
een organisatie van den arbeid, eenerzijds leiden tot het maken 
van gebrekkige bepalingen, anderzijds tot klachten tegelijk over 
belemmerende ambtenaarsbemoeiing en onvoldoende controle. 

S •">. Met het oog op deze plannen, waarop hier niet verder kan 
worden ingegaan, verdiende het de voorkeur de instelling 
dezer Raden, en van de daarboven te plaatsen Verzekerings
raden, in een afzonderlijk ontwerp op te nemen. De algemeene 
regeling van de samenstelling en inrichting, de wijze van 
vergaderen, de bevoegdheden van genoemde Raden, vormt de 
stof van het ééne ontwerp, de Radenwet; hun bijzondere taak 
niet betrekking tot de ziekteverzekering is geregeld bij het 
ontwerp-Ziektewet, evenals de toekomstige wetgever, die hen 
in "en regeling betrekt, hun taak ten opzichte van het onder
werp dezer regeling zal hebben vast te stellen. 

S 6. De taak der Baden is uitsluitend uitvoering. Met eerbiedi
ging van dit beginsel is hun overigens de grootst mogelijke zelf
standigheid gewaarborgd. De Invoering eener ziekteverzekering 
op zoo ruime schaal als het tweede ontwerp beoogt, is alleen 
mogelijk bij een ver doorgevoerd stelsel van decentralisatie. 
Alleen dan kan de zoo noodige aanpassing geschieden aan de 
eischen, die plaatselijke omstandigheden en de eigenaardigheden 
van bepaalde bedrijven stellen. Decentralisatie wordt bevorderd 
door de omstandigheid dat ziekteverzekering niet, zooals andere 
takken van arbeidersverzekering, bij één instelling voor het 
geheels Rijk behoeft te geschieden, maar dat de verzekerden 
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(IM r een aantal kassen kunnen worden verdeeld. Mij de uit
werking van nel beginsel van decentralisatie is zooveel mogelijk 
gevolgd bel <i<»< »i de ervaring van ruim een halve eeuw beproefde 
voorbeeld der Gemeentewet, een voorbeeld bovendien, dat aan
passing waarborg! aan Nederlandsen? begrippen en toestanden. 

S 7. Voorzooveel de verzekering betreft, word! de Instelling van 
lichamen boven d<' Baden van Arbeid voorgesteld, die, In 
zaken de verzekering betreffende, op hen een dergelijk toezicht 
uitoefenen als Gedeputeerde staten op de Gemeentebesturen. 
Ir deze lichamen, Verzekeringsraden genoemd, zullen naast 
vertegenwoordigen van belanghebbenden, dat zijn werkgevers 
en arbeiders, zitting moeten hebben deskundige personon, 
in staat mu aan de organisatie der verzekering de noodige 
leiding te geven. Deze deskundigen, bezoldigde leden genaamd, 
zullen door de Kroon moeten worden benoemd voornamelijk 
uit ben, die deskundige zijn op liet gebied van het ver
zekeringswezen, rechtsgeleerden en geneeskundigen. 

Door de gedachte wijze van samenstelling der Kaden van 
Arbeid wordt gewaarborgd medewerking van belanghebbenden. 
Aan. hen wordt een groote mate van vrijheid gelaten betref
fende de wijze van inrichting der verzekering, voorzooveel het 
gebied betreft waarover zich hun werkzaamheid uitstrekt. De 
werkgever en de arbeider hebben er In de eerste plaats belang 
bij dat de verzekering zoo doelmatig en goedkoop mogelijk 
geschiedt. Hierop kunnen zij invloed uitoefenen door dr' keuze 
der personen die den Raad van Arbeid samenstellen. Maakt 
de. Raad van Arbeid fouten, zijn kiezers moeten het betalen. 
Van den drang die van belanghebbenden zal uitgaan ten be
hoeve van een goede organisatie der verzekering, wordt door 
ondergeteekende meer verwacht dan van het best geregeld 
Staatstoezicht. 

S 8. Allen die onder de wet vallen, zullen voorde uitkeering van 
ziekengeld verzekerd zijn bij de kas welke door den betrokken 
Raad van Arbeid wordt beheerd. De bestaande zoogenaamde 
ondersteuningsfondsen worden hierdoor, althans voorzooverre de 
Rad^n van Arbeid hun taak overnemen, overbodig. Ofschoon 
deze fondsen een veel geringere ontwikkeling te zien geven 
dan de eigenlijke ziekenfondsen, die geneeskundige behandeling 
verzekeren, is toch het overbodig maken van deze nuttige, 
vaak uit eigen krachtsinspanning van belanghebbenden voort
gekomen instellingen, een gevolg dat ernstige overweging ver
dient. Er zijn echter gewichtige gronden aan te voeren voor 
het plaatselijk centraliseeren van deze verzekering. 

Een verdeeling van het risico over een aantal kassen, waarbij 
niet het belang der verzekering zelve den doorslag geeft, maakt 
de regeling belangrijk omslachtiger en dus kostbaarder. 

De uitvoering der verzekering zou zeer bezwaarlijk worden 
ten aanzien van hen, die zich niet bij een bestaande kas 
zouden kunnen of willen verzekeren, vooral daar. waar zij 
weinig in aantal waren. 

Voor de verzekering van dezen zou de Overheid in ieder 
geval kassen moeten oprichten. De regeling zou nu of zoo 
zijn. dat het voordeeliger uitkomt zich bij de Overheidskas te 
verzekeren, zoodat met behulp van Staatsgeld aan de bijzondere 
kassen mededinging werd aangedaan, of zoo, dat den bijzonderen 
kassen gelegenheid werd gelaten tot groote ontwikkeling te 
komen, in welk geval de verzekering voor hen. die bij de Over
heidskas aangesloten zijn. steeds moeilijker en kostbaarder zou 
worden. 

Door plaatselijke centralisatie kan het gebied, waarvoor een 
kas wordt ingesteld, zoo worden bepaald als in verband met 
de eischen der verzekering wenschelijk is. en worden de 
kosten van beheer en eener doelmatige organisatie der controle 
tot het geringst mogelijke bedrag teruggebracht. 

Verbrokkeling leidt uit den aard der zaak tot een te groot aantal 
kleine kassen, die de middelen niet hebben om het risico te drukken 
door maatregelen in het belang dei' openbare gezondheid. Van 
de Raden van Arbeid, die over niet onbeduidende middelen 
zullen hebben te beschikken, mag verwacht worden dat zij 

voor dit allerbelangrijkste deel der arbeidersverzekering een 
open oo^ lUllen hebben en dat van ben, evenals dit bij groote 
Ortskrankenkassen In Dultschland geschiedt, kracht zal uitgaan 
voor het oprichten en steunen van ziekenhuizen, herstellings
oorden, (in in het algemeen van alles wat strekken kan om 
het gezondheldspeil der bevolking te vernoegen. 

S !». Dit alles betreft de uitkeering van ziekengeld. De wettelijke 
verzekering omvat niet de geneeskundige behandeling. 

in de eerste plaats toch komt het ondergeteekende twijfel
achtig voor of' er grond bestaat om aan de arbeiders de verplich
ting op te leggen zich en bun gezin geneeskundige behandeling 
te verzekeren, zeker een hoogst gewichtig belang, maar toch 
niet gewichtiger dan vele andere belangen, die voor zoover dit 
binnen hun bereik is, door hen als door alle andere burgers, 
moeten worden behartigd. 

In de tweede plaats heeft de ondervinding in Dultschland 
en Oostenrijk bewezen, dat de Overheid de verstrekking van 
geneeskundige behandeling den verzekerden niet kan waarborgen. 
Zij is hierbij afhankelijk van de medewerking van genees
kundigen, niet-ainbtenaren. En dit is bedenkelijk, omdat het 
eigenaardige van de verzekering van geneeskundige behandeling 
is, dat deze niet vervangen kan worden door iets anders, bijv. 
eene vergoeding in geld. 

In de derde plaats zou een verplichte verzekering van 
geneeskundige behandeling dreigen te verstoren het vele dat 
thans op dit gebied, met name van Gemeentewege op zoo 
uitnemende wijze geschiedt. De verschaffing van wezenlijke 
geneeskundige behandeling stelt bij den stand der medische 
wetenschap zoodanige eischen, dat in vele gevallen het volle 
genot der wetenschappelijke hulp niet valt binnen het bereik 
van niet-welgestelden. zoodat dan ook reeds op ruime schaal 
door de gemeentelijke overheid voor minder gegoeden gelegen
heid wordt gegeven om voor niet of tegen een prijs veel lager 
dan den kost-prijs, geneeskundige behandeling te ontvangen. 

In de vierde plaats dient rekening gehouden met den ver
schillenden aard van beide verzekeringen. Naar de meoning 
van ondergeteekende moeten voor de geneeskundige behandeling 
geheel andere regelen worden gesteld dan voor de ziekengeld-
uitkeering, moet ook bepaald de leiding bij beide anders ge
organiseerd zijn. levert de voorziening in beide verzekeringen 
uit één kas bezwaar op en zou daardoor een samenvatting 
voor beide verzekeringen schadelijke gevolgen hebben. 

Eindelijk wordt in ons land, dank zij ook de krachtige 
ontwikkeling van het zieken fonds wezen, voor geneeskundige 
behandeling reeds op zoo ruime schaal gezorgd, dat het meer 
wenschelijk voorkomt, deze ontwikkeling te bevorderen, het
geen in verband met de verzekering van uitkeering bij ziekte 
in hooge mate kan geschieden. De Raad van Arbeid toch zal 
geen uitkeering doen dan op verklaring van een genees
kundige; dit waarborgt dat bij iederen zieke, zoo hij althans 
zijn uitkeering vraagt, een geneeskundige komt. Ook mag 
geen uitkeering van ziekengeld geschieden, tenzij in de genees
kundige hulp is voorzien. Dit wordt o. a. geacht het geval 
te zijn voor wie verzekerd is bij een erkend ziekenfonds, d. i. 
een fonds dat voldoet aan zekere bij de wet gestelde eischen. 
Voor zoodanig fonds kunnen de premiën worden geïnd bij de 
werkgevers door den Raad van Arbeid. Het komt niet twijfel
achtig voor, dat door deze bepalingen het ziekenfondswezen in 
Nederland een nieuwe ontwikkeling tegemoet zal gaan, terwijl 
bij de voorwaarden, voor erkenning te stellen, kan worden 
bevorderd, dat de regelen, bij zoo menig uitnemend geleid 
ziekenfonds proefhoudend gebleken, normen zullen worden, ook 
voor andere organisaties, die voor verzekering van genees
kundige behandeling reeds bestaan of naar aanleiding van de 
voorgestelde bepalingen zullen worden opgericht. 

Is het verband tusschen de uitkeering van ziekengeld en 
de verleening van geneeskundige behandeling nauw, geen reden 
schijnt ondergeteekende aanwezig om, gelijk een der vroegere, 
op andere grondslagen rustende ontwerpen deed. in deze regeling 
te betrekken het begrafenisgeld. 
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Naar baren aard zijn belde verzekeringen verschillend. 
Bh' de ziekteverzekering draagt ledere dag zijn eigen rlalco, 
daarom kan de verzekering len allen tijde eindigen. De aan-
spraak op begrafenlsgeld daarentegen, mag nlel vervallen 
wanneer de verzekering vóór het overladen eindigt. Dit onder 
scheid maakt opneming in één regeling bezwaarlijk. 

Algescheiden van de vraag *>f" aan een wettelijke verplichting 
behoefte bestaat, waar do betrokkenen reeds in ruime mate 
in do verzekering van begrafenlageld voorzien, acht onderge-
toekende daarom een opneming dier verplichting In dit ontwerp 
in ieder geval niet op baar plaats. 

§ 10. Volgen* de hierboven gegeven opvatting is de ziekteverze
kering te beschouwen als een regeling, hiertoe strekkende, dat 
de'arbeider, die gearbeid heeft zoolang hij gezond was. bij 
ziekte uit zijn loon voorziening in zijne behoeften vïnde. 

Hieruit behoeft niet te volgen, dat de premie verschuldigd 
is door den arbeider en door dezen uit het door hem ontvangen 
loon wordt voldaan. In het afgetrokkene ware drieërlei regeling 
mogelijk. De premie kon verschuldigd zijn óf door den werk
gever, bf door den arbeider, of door den werkgever en door 
den arbeider ieder voor een deel. "Werd de eerste regeling ge
volgd, dan zou daardoor bij de invoering der wet, voorzooverre 
zij niet met een loonsverlaging gepaard ging. het volle be
drag der premie aan liet loon worden toegevoegd; by de tweede 
regeling zou, kon de arbeider zich geen gelijktijdige loons-
verbooging verzekeren, het geheele bedrag der premie in min
dering komen van dat, hetwelk als loon wordt uitgekeerd. 
Het eerste zou niet billijk zijn. omdat dit nier zou beant
woorden aan de heerschende zeden, waai- toch ook in de 
best geleide bedrijven uitkeering van ziekengeld doorgaans 
gebonden is aan bijdragen van de arbeiders. Het tweede zoude 
niet billijk zijn, omdat er voor de werkgevers niet alleen een 
algemeen erkende zedelijke verplichting bestaat ten opzichte 
van hunne zieke arbeiders, maar ook met de invoering der 
ziekteverzekering eene ontlasting der werkgevers ten opzichte 
van de ongevallenverzekering plaats heeft. 

Bovendien het is wenscholijk, ook afgezien van de verdeeling 
der lasten bij de invoering der wet. bij liet beheer der zieken
kassen beide, werkgevers en arbeiders, te betrekken en dat 
kan het best geschieden indien belde groepen geldelijk bij 
de verzekering betrokken zijn. 

Op deze'gronden meent de ondergeteekende te moeten voor
stellen, de premie door werkgevers en arbeiders gezamenlijk 
te doen betalen. Ter wille van vereenvoudiging der administratie 
moet naar zijn meening de Raad van Arbeid het recht hebben 
de premie bij den werkgever in te vorderen, die dan het 
aandeel van den arbeider kan inhouden op diens loon. al moet 
de Raad tevens de bevoegdheid erlangen om voor bepaalde 
groepen van arbeiders de invordering bij don arbeider te 
doen plaats hebben, niet het recht voor dezen om van den 
werkgever diens aandeel terug te vorderen. Bij deze opvatting 
behoort de regeling zich te beperken tot hen die arbeider zijn. 
Immers, een inhouding van een gedeelte van het loon voor 
dagen van ziekte, is alleen mogelijk bij hen die loon ver
dienen. 

Dit neemt niet weg, dat de vrijwillige verzekering de ge
legenheid ook voor anderen opent om zich eene uitkeering te 
verzekeren, al zal de Baad van Arbeid bier bet recht moeten 
hebben om zelfs door weigering van verzekering misbruik te 
keeren. 

| 11. Het begrip arbeider Intusschen, heeft in onze wetgeving 
een zeer ruime beteokenis. In de eerste plaats moeten daarvan 
uitgezonderd zij, wier geldelijke omstandigheden van dien aard 
zijn, dat zij maatschappelijk niet belmoren tot den stand van 
personen, waarvoor deze regeling in bet leven werd geroepen. 
Maar de beperking dient, in verband niet het bovenstaande. 
nog verder te gaan. Hetgeen boven gezegd is betreffende de 
verminderde bestaanszekerheid van den arbeider, geldt slechts 
voor hen, die in dienst zijn van werkgevers, wier doel i> 
winst te maken. Slechts voor zoover de bedendaagBChe wijze 
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van voortbrenging baar invloed doei gelden, valt een rechts
grond voor wettelijke regeling aan ti' wijzen. Al hetgeen 
boven met betrekking tot dien rechtsgrond is aangevoerd, 
geldt slechts voor den werkgever en arbeider die werken 
voor de openbare markt, waar de verhoudingen den Invloed 
ondervinden der scherpe mededinging. In het ontwerp wordt 
dit uitgedrukt door de werking der wet te beperken tot de 
arbeiden» in rui onderneming. 

Arbeidere in persoonlijken dienst, in het algemeen dus ook 
i de huiselijke dienstboden, vallen daarom niet onder de ver

plichting. 
Van groot gewicht is de uitsluiting van de zoogenaamde 

losse a r b e i d e r s I Volgens hel o l l l w e r p . Zij die ku i l e r ilail vier 
dagen achtereen in eenzelfde dienstbetrekking zijn». Deze 
beperking geschiedt uit overwegingen van uitvoering. He 
moeilijkheid om hen in de verzekering te betrekken, betreft 
vooral de aangifte en de Inning der premie. Boe ten aanzien van 
deze beide p u n t e n de regeling ZOU moe ten Zijll V ' a r b e i d e r s . 
die den oenen dag bij dezen, den anderen dag bij genen 

- patroon werken, valt niet in te zien. Zoodanige regeling heb
ben ook de bultenlandsche wetgevingen op dit stuk niet ge
vonden. De Dultsche wet zondert hen uit. De Oostenrijksche 
wet neemt ben op. maar het „Programm für die Reform 
umi den Ausbau der Arbeitervcrsicherung" zonderde ze uit 
wegens de moeilijkheden bij de uitvoering der wel ondervonden, 
en het jongste Oostenrljksche ontwerp neemt ze wel weder 
op. maar niet de verzuchting „dat het zeer twijfelachtig is of 
een bevredigende volledige doorvoering der verzekering van de 
losse arbeiders bereikbaar is." Ken zeer afwijkende regeling, 
waarbij het'verzekeringskarakter ten deele verloren gaat, bevat 
liet .jongste Dultsche ontwerp. 

Volgens het ontwerp-Zlektewet kunnen de losse arbeider-, 
die onder de Ongevallenwet vallen, zich vrijwillig bij de 
ziekenkas verzekeren en zijn zij in dit geval bevoegd, de helft 
der premie van hun werkgever terug te vorderen. Op welke 
wijze van deze regeling een drang der werkgevers op do losse 
arbeiders wordt verwacht om zich vrijwillig te verzekeren, 
komt tei' sprake bij hei hierboven bedoeld ontwerp tot wijzi
ging der Ongevallenwet. 

Onder de verplichte verzekering worden overigens alle 
arbeiders gebiacht, dus ook die werkzaam zijn in bedrijven 
van den landbouw. Bij een gedecentraliseerde regeling als het 
ontwerp brengt, kan hun opneming geen overwegende bezwa
ren opleveren. Het ontwerp laat den Baden van Arbeid ten 
platte lande voldoende vrijheid om de verzekering dezer arbei
ders aldus in te richten, dat zij uitvoerbaar is. 

Ten slotte zij hier de huisnijverheid vermeld. Ook bij deze 
worden alleen de arbeiders verzekerd, zij dus die een overeen-

■ komst als bedoeld in artikel 1687a of c Burgerlijk Wetboek 
hebben aangedaan. Of de behoefte aan verzekering minder 
groot is bij die huisnijveren. die zelfstandig werkzaam zijn. 
mag twijfelachtig heeten. Maatschappelijk en occonomisch 
is er tusschen beide vaak geen verschil. Waar echter wettelijk 
geen werkgever, geen -loon. geen duur der dienstbetrekking 
is aan te wijzen, is er in het stelsel van bei ontwerp geen 
andere weg om ook voor hen de mogelijkheid van uitkeering 
bij z i e k t e te s cheppen ilail d ie d e r vr i jwi l l ige Verzeker ing . Ook de 

! Dultsche en Oostenrijksche wetgevingen zijn ten aanzien der 
„Hausgewerbetreibenden" nog in een tijdvak van zoeken en 
tasten. Op geen gebied moest, blijkens de jongst itwerpen, 
ingrijpender wijziging worden voorgesteld. 

De onderscheiding In „Hausgewerbetreibenden", dat zijn 
zelfstandig werkzame personen, en Jleiniarbeiter". dat zijn 
thuis werkende arbeiders, is in de toepassing niet altijd gemak-
kelijk tzie de rechtspraak op S 2, 1ste lid n". 4. der Dultsche 
in s 8, 8de lid tier Oostenrijksche Ziekteverzekeringswet). 
Intusschen bestaat zij ook volgens ons Burgerlijk Wetboek, 
en dat de toepassing niet onmogelijk is blijkt wei uit ban 
bestendiging in de Dultsche is 174) en Oostenrijksche ont
werpen (S -i. 

I 
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Artikelen van EERSTE AFDEELING. 
lid ontwerp-Badenwet. 

Artikel I. (I) „waarin het Dijk . . , wordt verdeeld". De be-
Art. i. doeling is dus dal overal In hei Dijk Raden van Arbeid zullen 

Instelling Raden van Ar- komen. Hei juiste aantal kan reist worden vastgesteld in ver
beid, band met de biervoor te maken Indeeling van bet itijk. in 

leder geval /.al er een moeten komen in ieder der grootste 
vier gemeenten. 

(2) „mede". Evenals in artikel 2 der Beroepswet wordt 
hierdoor mogelijk ^einaakt dat de aanwijzing van liet gebied 
en van de standplaats )>ïj verschillende algemeene maatregelen 
geschiedt. 

(8) Hei gebied van den Baad van Arbeid moei niet zoo 
grool zijn. dat een daadwerkelijk toezicht door mei tic plaat
selijke toestanden bekende personen wordt buitengesloten, groot 
genoeg voor hei vormen van een geldelijk krachtige ziekenkas. 
Voor dezen laatsten eisch schijnt een inwonertal van 25 000 
voldoende. 

Artikel 2. Zooals in liet algemeen gedeelte dezer toelich-
Art 9. ting werd gezegd, zijn de Raden van Arbeid gedacht als 

instelling Verzekerings- toekomstige dragers van nog andere bevoegdheden dan de 
raden. Ziektewet ot' andere wetten, arbeidersverzekering betreffende, 

bun toekennen. De taak der Verzekeringsraden daarentegen 
beperkt zich tot de arbeidersverzekering. Daarom wordt in 
artikel -f!» de medewerking van den Raad van Arbeid in 
liet algemeen gevorderd bij de uitvoering van wetten, den 
arbeid betreffende, terwijl artikel 97 de taak van den Ver
zekeringsraad beperkt tot het engere gebied der arbeiders
verzekering. Alleen voorzooveel de arbeidersverzekering betreft 
is de verhouding tusschen beide lichamen te vergelijken met 
die tusschen gemeentebestuur en Gedeputeerde Staten. Zoolang 
dus alleen de Ziektewet do medewerking der Kaden van Arbeid 
vordert, strekt zich het toezicht van den Verzekeringsraad uit 
over den geheelen werkkring dier lichamen. Doch het ontwerp 
laat de mogelijkheid open, dat een deel hunner werkzaam
heden niet in het toezicht van den Verzekeringsraad wordt 
betrokken. 

Artikel :>. I)e artikelen 8—7 gelden tevens voor de Ziekte-
Art. •'• wei (zie artikel 1 IL!I van dat ontwerp.) 

Bepaling van arbeider. •'• Het ontwerp gaat uit van de gedachte dat waar, zonder 
meer. van ..arbeider", ,, werkgever", „arbeidsovereenkomst", 
„dienstbetrekking", „loon", enz., wordt gesproken, aan die 
woorden dezelfde beteekenis is te hechten als in het Burgerlijk 
Wetboek. Evenmin als de wetgever, het wooid „huur" of 
„eigendom" gebruikende, daaraan behoeft toe te voegen: 
„in den zin van het Burgerlijk "Wetboek", wordt dit noodig 
geacht ten aanzien van de bovengenoemde begrippen. De 
beteekenis van artikel 8 (11 is dus deze, dat waar verder in 
bet ontwerp van „arbeider" wordt gesproken, daaronder is te 
verstaan ieder, die arbeider naar het Burgerlijk Wetboek is, 
iu dienst is bij een onderneming en niet valt onder een der 
uitzonderingen " ■ i. 

..in dienst bij een onderneming". Het begrip onderneming 
sluit in het oogmerk van winst behalen. Hieromtrent bestaat 
in de wetgeving, rechtspraak en bet spraakgebruik, een over
eenstemming, die bij andere verwante begrippen wel eens te 
wenschen laat (VA» DALI: eene zaak, die men opzet of drijft, 
om geldelijke voordeelen te'behalen). Door onder arbeiders 
alleen te verstaan degenen die in dienst zijn bij een onder
neming, worden dus van de werking (lezer ontwerpen buiten
gesloten die groepen van arbeiders, die op de gronden, in liet 
algemeen gedeelte dezer toelichting ontwikkeld, in een regeling 
der ziekteverzekering niet behooren te worden betrokken. 

Artikel :!iii u. i,. De vraag of iemand arbeider in den zin 
der Wet is. WOrdt, behoudens beroep, beslist door den Baad 
van Arbeid. Deze toch beslist ever bet al dan niet verzekerd 
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zijn Ingevolge de Ziektewet, en de lijsten der verzekerden 
zullen tevens tol grondslag dienen voor de kiezerslijsten voor 
den Baad van arbeid (TOOI de eerste maal dat kiezerslijsten 
worden opgemaakt, Is een afzonderlijke regeling noodlg.) 

llei ai dan niet zijn van arbeider w<m!t afhankelijk gesteld 
van den duur der dienstbetrekking I«I en het bedrag van 
hot loon (/>). 

De duur der dienstbetrekking. Deze moet ten minste 
■i dagen bedragen. Hel Is natuurlijk voor de toepassing der 
Ziektewet onverschillig <>ï één arbeidsovereenkomst van i 
dagen, dan wel achtereenvolgens (d.1. voor 4 opeenvolgende 
werkdagen) 4 arbeidsovereenkomsten van één dag zijn ge-
sloten, in beide gevallen valt de arbeider onder de wei. 
liet artikel zegt in andere woorden hetzelfde als § 1 der 
Dultsche ziekteverzekeringswet, waarbij worden uitgezonderd 
zij wier dienstbetrekking dooi- den aard van den arbeid of 
Wij voorbaat door de arbeidsovereenkomst (sofern nicht die 
Beschaftigung durch die N'atur ihres Gtegenstandea oder im 
voraus durch tien Axbeitsvertrag) tot een kórteren termijn is 
beperk! dan de wet noemt tin Duftschland oen week). De 
termijnen waarin liet loon uitbetaald wordt doen natuurlijk 
niet ter zake. Evenmin bet feit of de arbeider al dan niet 
langer dan 4 dagen in dienst van den werkgever arbeid ver
richt: volgens artikel 1887 c, lid -2, Burgerlijk Wetboek, kan 
er arbeidsovereenkomst zijn, wanneer verschillende aan
nemingen van werk, zij Int mik telkem mei eenigen tusachen-
lijd, zijn aangegaan, ZOOSis vaak liet geval is in de huis
nijverheid. Ook is er ööne dienstbetrekking, waar de arbeider 
zich over zeker tijdvak verbonden beeft b.v. voor een dag 
in de week. In gevallen dat het twijfelachtig Is of een dienst
betrekking van 4 of meer dagen Is ontstaan, zal naar de 
omstandigheden moeten worden beslist. Tot die omstandigheden 
behooren vooral het plaatselijk gebruik, de aard van den 
arbeid, de bedoeling van partijen. 

Het bedrag van het loon. Voor de berekening van het 
dagloon geeft artikel 4 de grondslagen aan. Ook de tx r-
deellng of zekere arbeider een loon geniet dat hem onder 
de verzekering brengt, zal In sommige gevallen een afzonderlek 
onderzoek voreisehen, ZOOala blijkt uit de toelichting op 
artikel 4. 

Bij de beoordeeling zoowel van den duur der arbeidsover
eenkomst als van liet bedrag van het loon. wordt dus volgens 
het ontwerp gtoote vrijheid gelaten aan degenen, die de wet 
hebben toe te passen, dat zijn in dit geval de Baden van 
Arbeid. Bij de Ongevallenwet is dergelijke vrijheid niet gelaten. 
Volgens die wet evenwel la de duur der dienstbetrekking 
onv .-'.11111111 en wordt het dagloon van den verzekerde 
eerst bepaald wanneer deze door een ongeval is getroffen; 
dit ontwerp brengt mede vaststelling van bet loon vooraf, 
omdat het al dan niet verzekerd zijn en de premie, waarvan 
de verzekerde de helft verschuldigd is. hiervan afhangen. Is 
de vrijheid die het ontwerp aan de uitvoering laat grooter 
dan zich met goede beginselen van wetgeving laat vereenigen ? 
Hemeend wordt van niet. Ben wet. die over z tngeiyk-
soortlge groepen van personen hare werking uitstrekt, die 
onderwerpen in baar werking betrekt, waarop plaatselijke 
gebruiken en omstandigheden zoo grooten invloed uitoefenen. 
die dwingt rekening te houden met de eigenaardigheden van 
zoowat alle in Nederland uitgeoefende bedrijven, i tl zich in 
het algemeen bepalen tot het aangeven der groote lijnen. Het 
gevaar dat onder gel{Jke omstandigheden een loon door den 
eeneii Haad van Arbeid op :i<». door den anderen op 50 cent 
geschat wordt, is minder ernstig dan de nadeelige gevolgen 
van een te zeer in bijzonderheden afdalende wettelijke regeling. 

De vragen die de Baden van Arbeid - lichamen, uit de naast 
belanghebbenden samengesteld, bij wie bekendheid met plaatse
lijke en vak-toestanden mag worden verondersteld zullen 
hebben op te lossen, zijn trouwens maar enkele van 'Ie vele 
vragen, waarvoor de zevende titel A van het Burgerlijk Wet
boek den rechter plaatst. 

Ter bevordering van eenheid in de toepassing wordt in de 

Ontwerp 11 ad e ii «e l . 
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Ziektewet van alle deze beslissingen van den Raad van Arbeid 
beroep toegelaten op den raad van beroep en, in bet algemeen, 
«ip (Jen centralen raad van beroep. 

„dit bedrag wordt voor bet gebied van lederen Baad van 
Arbeid, of voor elk gedeelte daarvan, afzonderlijk vastgesteld 
op ten minste f2,50 on ton boogste f5". Dealgemeenemaat
regel stolt dus oen boogste loongrens vast, doch niet lager dan 
f 2,50 en niet booger dan f5. Wie meer verdient dan een 15 tot 
Ho guldon in do treek, valt buiten don krin^ dezer ontwerpen. 
De arbeidswetgeving toch wordt gemaakt ton behoeve van hou 
dio arbeider zijn ii conomischen, niet in wetteltjken /.in. De 
roden tot wettelijk Ingrijpen vervalt, waar hot inkomen van 
don arbeider oen zeker bedrag overschrijdt. Voor hen behoeft, 
om hij do ziekteverzekering te blijven, de Btaat niet een 
groot dool dor beheerskosten te dragen, do werkgever niet 
de halve premie te betalen; in do ziekenfondsen mogen zij 
niet worden opgenomen, omdat de tarieven van dit; fondsen 
berekend zijn op personen beneden zekeren levensstandaard. 
Het bedrag, waar deze grens'bereikt wordt, is niet voor het 
geheele land even hoog to stellen. Hot zou dan .mvennijdelijk 
hier te hooi,', ginds to laag zijn. Voor de uitvoering der wet 
verdient het aanbeveling deze loongrens voor hot gehied van 
iederon Raad van Arbeid te bepalen. Geschiedde het in oen 
bij de wet te voogen tabel, dus vóórdat de grenzen van het 
gebied van iederon Raad van Arheid vaststaan, dan zou allicht 
éénzelfde Raad van Arbeid met verschillende loongrenzen te 
maken hebben. I>it laatste wordt voorkomen door de bepaling, 
evenals voor de grenzen van het gehied van den Raad van 
Arbeid, hij algemeenen maatregel te doen. 

Slechts wanneer binnen het gebied van eenzelfden Raad 
van Arbeid de toestanden zoor verschillend mochten zijn, zou 
hot wonschelijk kunnen blijken ook nog voor éénzelfden Raad 
van Arbeid verschillende loongrenzen te stellen, daarom zijn 
do woorden „of voor elk gedeelte daarvan" opgenomen. 

Artikel 3 (1) c en d. De roden voor deze uitzonderingen is 
dezelfde als onder h. Hierdoor wordt voorkomen dat de wet van 
toepassing zou zijn op personen, die in de een of andere hoe
danigheid onder hot begrip arbeider vallen, doch hieruit niet hun 
hoofdii .vomen trokken, zooals bijv. commissarissen eener naam-
looze vennootschap, agenten eener maatschappij. Wat zij in 
deze hoedanigheid verdienen, kan zeer goed blijven beneden 
de grens van artikel 3(1) b, zoodat zij krachtens die bepaling niet 
zouden worden uitgezonderd. 

„de bij deze wet behoorende tabel". In tegenstelling mot het 
ondel h bepaalde, geschiedt do vaststelling der grens hier bij 
de wet zelve. In de toelichting op b wordt gezegd waarom do 
vaststelling daar bij algemeenen maatregel moet geschieden. 
Die reden bestaat niet, is althans veel minder klemmend, voor 
het hier bedoelde geval. Of iemand uitgezonderd wordt krachtens d 
is zeer gemakkelijk voor don Raad van Arbeid uit te maken. 
Do taak van den Raad van Arbeid behoeft in dit geval niet to 
winden verlicht door eenzelfde bedrag voor hot geheele gebied 
van den Raad van Arbeid vast to stellen. Daarom wordt hier 
niet afgeweken van het goede beginsel, dat de wet zelve 
bepaalt wie onder hare werking vallen. 

In de tabel is als hoogste bedrag aangenomen f 14 en als 
laagste f 2,75. Daartusschen wisselen de bedragen in dezelfde 
verhouding als die, aangenomen voor het minimum-inkomen 
volgens artikel l. l>. 2° der Kieswet. Volgens letter b is namelijk 
geen arbeider, wiens dagloon meer bedraagt dan oen voor 
iederen Raad van Arbeid vast te stellen bedrag van ton minste 
f 2,50 en ten hoogste f 5, d. i. een jaarlijkseh inkomen van 
52 X <> X t' 2.5(i = f 780, of 52 X <> X f B = f 1500. 
Bij zoodanig inkomen is aan bedrijfshelasting verschuldigd 
f 2,75 of f 14. 

Artikel 3 (1) e. Dat zeeschepelingen niet kunnen worden ge
bracht onder regelingen als de Raden van Arbeid hebben to 
maken, blijkt reeds uit de Ziektewet. Daarvoor zijn de toestanden 
te verschillend. Gedurende de reis behoeft hun geen zioken-

Ontwerp Radenwet. 
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geld te worden uitgekeerd en tnoel in hun geneeskundige 
behandeling op andere wijze worden voorzien, en tyj bet einde 
der reis eindigt gewoonUjk ook bun dienstbetrekking, terwjj] 
in het stelsel der Ziektewet de verzekering Man de dlenstbe 
trekking wordi vastgehecht. In hoeverre de bepalingen van 
artikel 428 e, v. Wetboek van Koophandel voldoende zijn te 
achten, Is een vraag, die i>ij de herziening van dal wetboek 
hare beantwoording wacht. 

Een uitzondering maakt hei artikel voor de bemanning van 
een zeeschip, dal in den regel binnen hel gezichl van de 
Jfaderlandsche kust blijft. Dezulken wonen aan den wal. Zij 
zijn onder de verzekering te brengen. Vuur hen kan nuk ziekte 
aanstonds stilstand van verdienste beteekenen. De omschrijving 
is ontleend aan artikel 2, l, d der Bchepenwet. De bepaling 
heef! vooral belang vuur de Zuiderzee-visschers, die toch, naai
de meening van ondergeteekende, als bemanning van zeeschepen 
zijn te beschouwen. 

Artikel 1887* van het BurgerUjk Wetboek zegt dat de be
palingen van den zevenden titel A niet van toepassing zijn 
„(ij) de arbeidsovereenkomst tusschen de reederyen den schipper" 
enz.. De hier bedoelde personen /.ijn dus arbeiders in den zin 
van het Burgerlijk Wetboek en worden daarom uitdrukkelijk 
uitgezonderd. 

Artikel 8 (1) /'. In navolging van het Burgerlijk Wetboek, 
welks bepalingen over de arbeidsovereenkomsi op personen in 
dienst van een publiekrechtelijk lichaam niet van toepassing 
zijn, worden deze personen nuk hiei uitgezonderd. Hun dienst
betrekking is van anderen aard dan die van arbeiders in dienst 
van bijzondere werkgevers. Zij behooren niel in lichamen, 
samengesteld uit werkgevers en arbeiders. 

Ook onder de ziekteverzekering worden zij slechts gebracht, 
voor zooverre zij niet zijn uitgezonderd of niet een hen betref
fende regeling van het publiekrechtelijke lichaam de Koninklijke 
goedkeuring heeft verworven (Ziektewet artikel 16). 

Ofschoon artikel 18872 van het Burgerlijk Wetboek de be
palingen omtrent arbeidsovereenkomst op de hier bedoelde per
sonen niet van toepassing verklaart en zij dus niet te beschouwen 
zijn als arbeiders in den zin van liet Burgerlijk Wetboek, komt 
het wenschelijk voor, ter afsnijding van mogeujken twijfel, ze 
uitdrukkelijk uit te zonderen. 

Artikel 3 (1) y. Deze bepaling is opgenomen niet het oog 
op hen, die zonder ontbinding hunner arbeidsovereenkomst, hun 
militairen dienstplicht vervullen. Dezen zullen vaak in een 
andere plaats in garnizoen zijn dan waar zij hun kiesrecht 
zouden moeten uitoefenen. Het personeel der Koninklijke .Marine, 
en wie anders dan ter vervulling van zijn militairen dienst
plicht aan het leger is verbonden, valt onder 3/'. 

Artikel 8 11) li. In artikel 5 c2i hecht het ontwerp aan het 
begrip werkgever een andere beteekenis dan het Burgerlijk 
Wetboek, zoodat wie volgens dat artikel werkgever is, in den 
zin van het Burgerlijk Wetboek arbeider zou kunnen zijn. 
Voor de toepassing van dit ontwerp en van de Ziektewet zijn 
beide hoedanigheden onvereeniglmar. 

Artikel 3 (1) i. Voor de toepasselijkheid dezer wet en van de 
Ziektewet is het onverschillig Of de arbeider bij een Nederlandsche 
of een buitenlandsche onderneming in dienst is. Ookdebuften-
landsche onderneming, die hier een werk uitvoert, moet zulks 
doen met verzekerde arbeiders. Een uitzondering dient slechts 
gemaakt voor de vreemde handelsreizigers, wegens de over
wegende bezwaren tegen hun opneming, zoowel In dit ontwerp 
als in de ziekteverzekering. 

(2) Zonder deze bepaling zou in sommige gevallen twijfel 
kunnen rijzen, naar welk bedrag beoordeeld moet worden of 
iemand onder de wet valt. Ais maatstaf is aangenomen het 
bedrag, bepaald voor de plaats des werkeUjken verbujfs. De 
betrekkelijke hoogte toch van het loon of de inkomsten van 
den arbeider moet worden beoordeeld naar den toestand van 
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de plaats waar iiij verblijft, /.ijn wettelijke woonplaats, die 
b, v. iiij minderjarige arbeiders in een geheel ander deel van 
bet land kan liggen, doet niet ter zake. <<ok zal de plaats 
waar dr arbeider /.ijn werkelijk verMiji' i ft, in den regel 
gemakkelijk zt)n vast te stellen. 

(8) Vergelijk artikel 2, voorlaatste en laatste lid, der Kieswet 
(4) Wanneer de Raad van arbeid verin It. dat iemand. 

die beweert Kiezer te zijn voor den Baad van Arbeid, onder 
de uitzonderingen e of <i valt, kan de Raad dus overlegging 
van zijn aanslagbiljetten verdelen, ia hij niet aangeslagen, 
dan kan de Raad van Arbeid vergen dat hij een verklaring 
van den belastingambtenaar vraagt, Deze verklaring behoef! 
niets anders te behelzen dan dat de betrokkene niet is aan
geslagen. Het kiesreglemont, dat artikel 12 voorschrijft, zal 
een bepaling moeten bevatten, dat niet op de kiezerslijst wordt 
gebracht, wie de gevorderde overlegging van aanslagbiljet of 
verklaring weigert. 

Doet zich omgekeerd het geval voor dat iemand wenscht te 
werden uitgezonderd, b. v. om van den verzekeringsplicht te 
worden bevrijd, dan wijst het artikel hem de middelen aan 
om te bewijzen, dat hij niet onder de wet valt. 

„den ambtenaar wien de regeling der betreffende aanslagen 
is opgedragen." Met opzet is deze omschrijving eenigszins 
algemeen gesteld. Niet op alle plaatsen bekleedt de ambtenaar, 
wien dit is opgedragen, denzelfden rang. De verklaring moet 
worden afgegeven dooi- den ambtenaar die ter plaatse daartoe 
het meest bevoegd Is. Dat de betrokken arbeiders niet zullen 
weten wie deze ambtenaar is, kan geen bezwaar zijn, daar 
zij het van den Raad van Arbeid zullen vernemen. 

Artikel 4 (1). Het Burgerlijk Wetboek geeft zekere regels 
Bepaling van dagloon. voor de berekening van het loon, waarop de arbeider recht 

heeft (zie de artt. 1637 o en q). Voor de vaststelling van het 
loon volgens dit ontwerp en de Ziektewet, is echter noodig een 
gemiddelde te bepalen. Anders zou bij groote schommelingen 
in het dagloon eenzelfde persoon den éénen dag niet, den 
anderen wel onder de wet vallen. Het aannemen van een ge
middelde brengt mede de bepaling van een termijn, waarover 
dat gemiddelde wordt berekend. Volgens artikel 4 is dit een 
week, of zooveel korter als de dienstbetrekking korter dan een 
week duurt. Duurt de dienstbetrekking 4 dagen, dan is dus 
het gemiddelde dagloon y4 van wat de arbeider in dat tijdvak 
verdient. De week wordt, evenals in bet Burgerlijk Wetboek, 
op zes dagen gesteld. Voor de vaststelling van het gemiddelde 
dagloon wordt dus een weekloon gedeeld door f5, een maand
loon dooi- 4 X 6, een jaarloon door ~rl X "• Voorts geeft 
het artikel een bepaling voor de herleiding tot geld van niet 
in geld vastgesteld loon. 

Het bedrag der geldswaarde, waarnaar Ingevolge deze be
paling het niet in geld vastgesteld loon moet worden be
rekend, is natuurlijk de geldswaarde ter plaatse waar het loon 
moet worden voldaan. 

Qemeend wordt dat vaststelling van het dagloon aan tic 
band de/er voorschriften voor den Raad van Arbeid geen be
zwaar zal opleveren. Hen meer in bijzonderheden afdalende 
regeling wordt, zooals gezegd bij art. 8 aenb, niet wenscholijk 
geacht. Zoo bltyve aan den Raad van Arbeid de beoordeeling 
of bij de bepaling van het loon, door den arbeider In de 
onderneming verdiend, rekening moet worden gehouden met 
huiselijke diensten buiten de onderneming verricht tvgl. art. (5 
der Ongevallenwet). 

(2) Hierdoor worden buitengesloten leerlingen, die nog niet 
verdienen. Wie nog in zijn leertijd is. behoeft niet mede te 
kiezen veerden Raad van Arbeid. En wat de ziekteverzekering 
betreft, bij de Ongevallenwet (artikel 8 omh zijn de nadeelen 
van bet toekennen van geldelijke schadeloosstelling aan 
leerlingen gebleken. Ook zou het opbrengen van premie voor 
hen. die nog geen loon hebben waarop gekort kan worden, 
bezwaar opleveren. Van de Duitsche ziekteverzekering zijn ook 
leerlingen uitgezonderd, die slechts een zakgeld verdienen. 

Zij die. fooien als eenige verdienste genietende, niet onder 
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het begrip arbeider vallen, vallen ook niet onder deze ont-
werpen. Doch vrije voeding enz. Is loon en stempelt hen tot 
arbeider. 

Art. ft, 
Bepaling van werkgever. 

Artikel 5. di I»'1 wet heeft natuurlijk alleen te maken 
met den werkgever, die arbeidere In den dn dezer wei In 
dienst heeft, en dan nog bij een onderneming. 

(2) De werkgever naar burgerlijk recht la niet altijd degene, 
die voor de nakoming dezer wet moet gunnen worden aan
gesproken en bij nlet-nakomlng strafbaar gesteld. Bij een 
naanüooze vennootschap moet dit iiijv. de directeur zijn 
(arbeider naar het Burgerlijk Wetboek). Ten aanzien van alle 
ondernemingen, waarbij geen natuurlijk persoon als werkgever 
optreedt, wordt als zoodanig aangewezen „het hoofd of de 
bestuurder". Deze uitdrukking heeft in de wetgeving burger
recht verkregen. 

Is de onderneming buitenslands gevestigd, hetzij de werk
gever een natuurlijk of een rechtspersoon is, dan moet een 
aansprakelijk persoon hier te lande worden aangewezen. Artikel 
5 bepaalt dat dit de persnon is, die hier te lande met de 
leiding der werkzaamheden is belast, uitdrukking ontleend 
aan artikel 82, lid 3, der Ongevallenwet. 

(8) Waar twee of meer bestuurders zijn, kan twijfel omtrent 
hun aansprakelijkheid en de uitoefening hunner bevoegdheden 
rijzen. Het ontwerp verklaart allen gelijkelijk aansprakelijk en 
gelijkelijk bevoegd tot het uitoefenen der rechten den werkgever 
toegekend. Of een onderneming een dan wel meer bestuurders 
heeft, brengt in die bevoegdheid zelve geen verandering, maar 
de uitoefening komt aan iederen bestuurder toe. 

Wanneer dus b. v. een werkgever overeenkomstig artikel 12 
lid 2 recht heeft op een of meer stemmen, kan Ieder der 
bestuurders van de onderneming die stem of stemmen uit
brengen, maar gezamentlijk niet meer dan het aantal waarop 
de onderneming recht geeft. 

Art. 7. 
Verplichting van werk

gever ten aanzien van 
naleving der wet door 
arbeider. 

Artikel 7. (1) Vergelijk artikel 40 der Beroepswet. Niet-
nakoining is strafbaar gesteld bij artikel 108. Daar de leden der 
Verzekeringsraden en der Raden van Arbeid ambtenaren zijn 
(zie artikel 84 lid 1 van het Strafwetboek), zullen ook de 
artikelen 177 en 179 van het Strafwetboek van toepassing 
kunnen zijn. 

Art. 8. 
Samenstelling. 

TWEEDE AFDEELIXi;. 

Artikel 8 (1). Vergelijk artikel 4 Beroepswet. 
,plaatsvervangend voorzitter". Volgens het ontwerp zal de 

taak van den voorzitter, ofschoon geen lid van den Raad. be
langrijk zijn. Bij verhindering moet zijn plaatsvervanger aan
gewezen zijn. 

„een gelijk aantal". De noodzakelijkheid hiervan wordt 
bepleit in de toelichting op artikel 52 (1) der Ziektewet. 

„werkgevers-leden" enz.. De naam drukt uit dom- wie deze 
leden worden gekozen. Dat de werkgevers-leden zelf werk
gevers zijn, komt onnoodig voor en wordt daarom door Int 
ontwerp niet geeischt. In verband met artikel 14 kunnen de 
werkgevers een arbeider, de arbeiders een werkgever kiezen. 

„plaatsvervangende werkgevers-leden" enz... Voor een goeden 
loop van zaken is het bevorderlijk, dat ook in de vervanging 
van leden aanstonds kan worden voorzien. Bovendien behoeft dan 
niet bij ontstentenis «van leden de Baad zoo spoedig aanvulling. 

(2) De vervanging van den secretaris wordt door den voor
zitter van den Raad van Arbeid geregeld (artikel 46 (8)). 

Art. B. 
Aantal leden. 

Artikel 9. Het getal acht is één meer dan het geringste 
aantal, voor een gemeenteraad bepaald (Gemeentewet artikel 4). 
Door de vaststelling bij algemeeneii maatregel van Instuur kan 
rekening worden gehouden met de belangrijkheid van hel 
gebied, waarvoor de Raad is ingesteld. 
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Art. 10. 
Ontslagneming. 

A l l . 11. • 

Kiesgerechtigdheid. 

Art. 12. 
Wyzo van verkiezing. 

Artikel 10. Als artikel IN, aerate Ud, der Gemeentewet. 
De bepaling is niet overbodig, trant omdat zij ontbreekt 

trn aanzien van den burgemeester, wordt aangenomen dal 
deze tusschontijds geen ontslag kan nemen. Ook dr bepaling 
omtrent do Inzending schijnt nuttig. 

Artikel i l . Ml artikel bepaal! in bel algemeen wie kies
gerechtigd la..Voor welken Baad van Arbeid men kiesgerechtigd 
Is, zul do algemeene maatregel van bestuur van artikel 12 bepalen. 

„25 jaren." Aldus voor Gemeenteraad, raad van beroep, 
Kamer van Arbeid. 

Artikel 12. Voorgesteld wordt invoering voor deze lichamen 
van de evenredige vertegenwoordiging. 

Voor een uitvoerige uiteenzetting van de voordeelen van dit 
kiesstelsel moge naar de betreffende geschriften worden ver
wezen. De juistheid van het beginsel voor lichamen, als 
hier zijn bedoeld, valt niet te ontkennen. Het beginsel toch 
der evenredige vertegenwoordiging is, dat iedere groep van 
gelijkgezinden in verhouding tot hare getalsterkte vertegen
woordigd wordt, in tegenstelling van hot ïneerderheidsstelsel, 
waarbij alleen de meerderheid vertegenwoordiging vindt. Een 
stelsel nu, waarbij de Raad van Arbeid oen zoo getrouw 
mogelijke afspiegeling biedt van de verhoudingen der groepen, 
waarin de kiezers verdeeld zijn, verdient op zich zelf de 
voorkeur boven een stelsel, waarbij de helft min één van 
vertegenwoordiging kan zijn buitengesloten. De bezwaren tegen 
de evenredige vertegenwoordiging betreffen niet het minst 
moelijkheden in de toepassing; de pogingen om die te over
winnen, hebben het aanzijn gegeven aan een groot aantal 
stelsels, waartusschen het moeielijk valt een keuze te doen. 
Geen dier stelsels toch kan met beslistheid gezegd worden 
zijn voortreffelijkheid boven de andere te hebben bewezen. 
Ook omtrent de meerdere geschiktheid van een zekere groep 
van stelsels (b. v. persoonlijke of partij-vertegenwoordiging) 
voor de verkiezing van lichamen als de Raden van Arbeid, 
komt het vooralsnog gevaarlijk voor den wetgever een beslis
sing te doen nemen. Daarom wordt voorgesteld in de wet 
alleen het beginsel vast te leggen, met enkele algemeene 
aanduidingen omtrent de uitwerking bij algemeenen maat
regel van bestuur, doch ruim genoeg om de keuze van een 
stelsel geheel vrij te laten. Aldus de Duitsche wetten op 
de Gewerbegerichte (§ 15), Kaufmannsgerichte (§ 12), de ont
werpen op de Kamers van Arbeid en dp Reichsversicherungs-
ordnung, het jongste Oostenrijksche verzekeringsontwerp (§ 37 
van het Duitsche Krankenversicherungsgesetz is nog onbestem-
der; het laat de evenredige vertegenwoordiging toe, doch 
zonder haar te noemen). 

Een gewichtige regeling wordt voorzeker ter uitvoering van 
artikel 12 aan den algemeenen maatregel overgelaten. Zullen 
evenwel de verschillende stroomingen, die onder de kiezers 
voor de Raden van Arbeid mogen worden verwacht, in die 
lichamen hare uitdrukking vinden, dan mag worden betwijfeld 
of een invoering van dit voor ons land nieuwe en in het 
algemeen nog weinig beproefde stelsel op andere wijze moge
lijk is. 

Volgens artikel 12 zouden dan voor de te treffen regeling 
de volgende punten in de wet worden vastgelegd. 

(1) In de eerste plaats zou de algemeene maatregel van 
bestuur gebonden zijn aan het beginsel der evenredige ver-
tegenwoordlging. hierboven weergegeven. 

(2) In de tweede plaats wordt voorgesteld liet aantal door 
een werkgever uit te brengen stemmen verband te doen houden 
met het aantal arbeiders dat hij in dienst heeft (aldus het 
Duitsche ontwerp op de Kamers van Arbeid en § 345, lid 2, 
dei- ontwerp-Reichsversicherungsordnung). Het ware toch niet 
juist aan een groote Onderneming, met wier welvaren dat 
van een groot gedeelte der inwoners van het gebied van den 
Raad van Arbeid samenhangt, gelijken invloed op de samen
stelling van dit lichaam toe te kennen als aan den patroon, 
die met één halfwas werkt. Met het oog op de sociale taak 
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dei Raden van Arbeid kom! bet aantal in dienst zvjnde arbeiders 
de beste maatstaf voor. 

(:ii Ten derde wordt den kiesgerechtigden arbeiders ieder 
een gelijk aantal stemmen gewaarborgd. Of dit, aaidal één, 
dan wel meer dan één /.al zijn, blijve aan den algemeenen 
maatregel overgelaten. Dit is een punt van ondergeschikt 
belang. 

(4) Ten vierde wordt voorzien dat ondernemingen, die zich 
over het gebied van meerdere Kaden van Arbeid uitstrekken 
(men denke bijv. aan de spoorwegmaatschappijen), voor leder 
dier Raden kiesgerechtigd zullen zijn. Ten aanzien van al deze 
Raden is de onderneming belanghebbende en komt haar om 
die reden Invloed op de samenstelling toe. Het aantal door 
zoodanigen werkgever voor lederen Raad uit to brengen stem
men word! bepaald overeenkomstig lid 2. /al hij zijn kiesrecht 
kunnen uitoefenen, dan moei dete werkgever (de directeur 
eener spoorwegmaatschappij, de eigenaar van meerdere fabrieken) 
de bevoegdheid hebben een gemachtigde aan te wijzen voor de 
Raden van Arbeid, binnen welker gebied hij niet zijn woon
plaats heelt. 

i-")i Tegen niet-voldoening aan eenige verplichting, welke de 
algemeene maatregel van bestuur oplegt, bedreigt artikel 108(2) 
straf', tegen opzettelijk valsche opgaven, artikel 109. Voor het 
overige worden de artikelen 125—180 on andere van het 
Strafwetboek voldoende geacht. 

Art. 13. Artikel 18. Vergelijk Gemeentewet artikel 27, lid 1 en :!. 
Zittingsduur. 

Artt. 14 en 16. Artikel 14. (1) <i en b. Door deze vereischten wordt ZOO-
Verkiesbaarheld. wel mogeUjk gewaarborgd, dat werkelijk belanghebbenden, die 

geacht kunnen worden niet de plaatselijke arbeidstoestanden 
bekend te zijn, zullen worden verkozen. Vergelijk artikel in 
der Boroepswet. 

(2) Volgens het hier bepaalde zijn ook arbeiders verkiesbaar, 
die wegens het door hen genoten inkomen in het algemeen 
van deze ontwerpen zijn uitgesloten. Dat zulke personen dooi
de arbeiders kunnen worden verkozen, levert geen bezwaar op; 
dat de werkgevers hen kunnen kiezen, komt ondergeteekende 
een noodzakelijke eisch voor. Hierdoor toch wordt het mogeUjk 
dat groote ondernemingen, waarvan de werkgevers wegens 
tijdgebrek voor het lidmaatschap van een Raad van Arbeid 
niet zijn te krijgen, kunnen worden vertegenwoordigd 
door andere met het bedrijf goed bekende personen. Zulke 
personen zijn bij groote ondernemingen soms beter met 
de bijzonderheden van de sociale aangelegenheden der 
onderneming bekend dan de werkgever zelf. Daar de Raad 
van Arbeid bij de uitvoering van zijn taak met de 
belangen van groote ondernemingen zal hebben rekening te 
houden — men denke aan groote fabrieken, de spoorweg
maatschappijen — is het wenscheUjk, dat ook van werkgevers
zijde deze ondernemingen daarin vertegenwoordigd zijn. Het is 
niet in het algemeen belang, dat de werkgevers in hun keuze 
feitelijk beperkt zijn tot de kleine werkgevers, die tijd hebben 
voor liet waarnemen van de vele werkzaamheden die het 
raadslidmaatschap kan verderen. 

Ook S 880, lid 2. van het Dultsche Krankenvcrsicherungs-
gesetz laat toe. dat de werkgevers m het bestuur der ziekenkas 
door „(ieschaftsführor oder Betriebsbeambte " worden vertegen
woordigd. 

Nog worden voor de verkiesbaarheid onder arbeider gerekend 
zij. die hun militairen dienstplicht vervullen. De dienstplicht 
moet zoo min mogelijk aan de uitoefening van staatsburgerlijke 
rechten in den weg staan. Door de bepaling van liet tweede 
lid zal militaire dienst, noch gedurende den termijn van bet 
eerste lid <i, noch op het tijdstip der verkiezing, van de ver
kiesbaarheid uitsluiten. 

„de bij artikel 8 (1) l>. <~, d en g uitgezonderde personen". 
Ook voor deze personen geldt dus het vereischte dat / ] bij 
een onderneming in dienst zijn. Immers, andere dan bij een 
onderneming in dienst zijnde personen worden bij artikel :; 
niet uitgezonderd. Volgens artikel 14 (2) zijn verkiesbaar zij 
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die arbeider zouden zijn, ware net bij artlke] 8 (1; //, c, </, 
en g bepaalde niet opgenomen. 

, overigens aan de verelschten van verklesbaarbeld voldoen". 
Deze verelschten zijn de in artikel 11 en 14 (1) b genoemde. 

(8) „tijdens werkstaking." Zonder liet, hier bepaalde /."ii 
een groote werkstaking en betzelfde geldt van .uitsluiting — 
tal van arbeiders van de verkiesbaarheid kunnen uitsluiten. 
Dit zou den kling der verkiesbaren zeer kunnen Inkrimpen, 
en bovendien komt net onjuisl voor aan werkstaking verlies 
van publiekrechtelijke bevoegdheid te verbinden. 

in de toepassing zal dn bepaling tot moeilijkheid aanleiding 
kunnen geven, dit valt niet te ontkennen. Een bepaling van 
werkstaking té geven, wordt, hier evenmin gepoogd als in het 
Burgerlijk Wetboek. Bovendien zal het oorzakelijk verband 
tusscnen de onderbreking en de staking niet altijd gemakkelijk 
zijn aan te wijzen. Het is niet mogelijk alle gevallen 
in de wet te omschreven. De moeielijkheid kan zich echter 
alleen voordoen bij de verkiesbaarheid, dus ten aanzien van 
de candidaten, die eenmaal in de zes jaren gesteld worden. 
Het komt voor, zonder overwegend bezwaar te zijn in deze 
gevallen door den Raad van Arbeid te laten beslissen of de 
betrokkene de dienstbetrekking wegens werkstaking heeft onder
broken of niet. 

Artikel 15. Deze redenen van uitsluiting zijn dezelfde als 
in artikel 19 der Gemeentewet. 

VergeUjk wet op de Kamers van Arbeid artikel 8, Boroeps-
wet artikel 1<>. 

Art. 16. 
I nzending van geloofsbrief 

enz. 

Art. 17. 
Verplicht ophouden van 

lidmaatsclian 

Art. 18. 
Schondng en vervallen-

verklaring van lidmaat
schap. 

Art. 10. 
Beroep van verklaring van 

ophouden of van ver
vallen verklaring van 
lidmaatschap. 

Art. -20. 
Onv ItallighekL 

Artikel 16. (1) Vergelijk Gemeentewet artikel 17. 
„zijn geloofsbrief". Welk stuk als zoodanig is aan te merken, 

moet de bij artikel 12 bedoelde maatregel van bestuur bepalen. 
b. „of de betrokken burgemeesters". Men kan binnen het 

gebied van eenzelfden Raad van Arbeid zijn woonplaats in 
verschillende gemeenten gehad hebben. 

(2) „De inzending". I). i. dus, anders dan in het laatste 
lid van artikel 17 Gemeentewet, de inzending van alle in het 
eerste lid genoemde stukken. 

Artikel 17. Dit artikel is een navolging van artikel 25 
Gemeentewet. In deze gevallen beslist dus de Raad zelf, in 
tegenstelling met de in het volgende artikel voorziene gevallen. 

„Gedurende langer dan 8 maanden". Anders zou b. v. iie ar
beider die ttjdeujk buiten werk raakt, aanstonds opnoude • 
lid te ZUL 

Artikel 18. Vergelijk artikel 26 Gemeentewei en artikel 58 
der Provinciale wet. 

(1) De dwingende bepaling van artikel 26, eerste lid, Ge
meentewet is hier in de verleening eener bevoegdheid omgezet. 
Zoo noodig kan altijd de Verzekeringsraad ingrijpen krachtens 
het derde lid. 

(2) Een bepaling betreffende opheffing der schorsing out 
breekt ook in artikel 26 Gemeentewet, zonder dat dit een 
leemte is gebleken. 

Artikel 10. Volgens de Gemeentewet bestaat van een ver
klaring van ophouden van het lidmaatschap beroep op Gede
puteerde Staten, van een vervallen-verklaring van het lidmaat
schap beroep op de Kroon. 

Met de Commissie voor de Administratieve Rechtspraak (be
noemd bij Koninklijk Besluit van 16 September 1891, n". 14; 
zie bijlage III van haai- verslag, artikel 1 A 2) gaat het ontwerp 
van de gedachte uit dat deze beslissingen rechtspraak zijn. 
Artikel 19 kent daarom beroep toe op den rechter, die in 
beroep ook van andere bezwaren tegen beslissingen van den 
Raad van Arbeid en den Verzekeringsraad kennis neemt (zie 
artikel 119 der Ziektewet i t. w. den centralen raad van beroep. 

Artikel 20. il) Onvoltalligheid kan ontstaan door overlijden, 
vertrek, ontslag enz. gedurende den zittingstijd, waarin bij 
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bet stelie! der evenredige vertegenwoordiging moeieUJk door 
tusschenttjdsche verkiezing kan worden voorzien. 

Volgens artikel 20 /.uilen de onvervulde loden-plaateen worden 
Ingenomen door plaatsvervangende loden. Dit ligt voor de hand. 
Mogelijk zijn er echter niet genoeg plaatsvervangende leden 
benoemd. Ook vraagt het gedunde aantal plaatsvervangende 
lodon aanvulling. Het artikel bepaalt dat dan zij In aanmerking 
komen, die na de benoemden voor lid ei' plaatsvervangend lid 
de meeste stemmen behaalden. De uitwerking zal de algemeene 
maatregel van artikel 12 brengen. Hierbij zal b.v. een minste 
aantal stemmen zijn te bepalen, dat iemand moet hebben ver
worven om op zoodanige wijze te worden benoemd. 

Artikel 21. Als artikelen 81 on 82 Gemeentewet. 
Onderzoek geloofsbrieven. (8) Hiervoor geldt hetzelfde als voor artikel 19. Zie bijlage 

III van het verslag der Commissie voor de Administratieve 
Rechtspraak artikel 1 A 1 d. 

A rt 22 
Artikel 22. Als artikel 40 Gemeentewet. Do tweede zin-

Belegging van vergadering, snede strekt ter aanvulling van een in het artikel der Ge
meentewet gebleken leemte. 

Artt. 23 en 24. 
Oproeping. 

Artikel 23. Vergelijk artikel 42 Gemeentewet. 
Hot ontwerp bepaalt nergens dat alleen voorzitter, leden 

en secretaris de vergaderingen mogen bijwonen. Of het noodig 
Ls deskundigen of andere personen te hooren, wordt ter beoor
deeling van den Raad gelaten. 

(3) Het kan nuttig zijn dat de leden reeds bij de oproe
ping weten dat omtrent een punt geheimhouding dient be
tracht (vergelijk art. 5, lid 2, v.an het Koninklijk Besluit van 
27 Mei 1902 Staatsblad n°. 77). 

Art. 25. 
Geheimhouding. 

Art. 26. 
Onbevoegdheid tot mede-

stemmen. 

Artikel 24. (2) Aan den Raad van Arbeid blijve overge
laten of telkens de plaatsvervangende leden in dezelfde volg
orde zullen worden opgeroepen, dan wel voor ieder lid een 
bepaalde plaatsvervanger zal zijn aangewezen. 

Artikel 25. Vergelijk Gemeentewet artikel 43. Evenmin als 
de Gemeentewet is tegen schending der geheimhouding straf 
bedreigd buiten die, voorzien bij artikel 272 van het Straf
wetboek. 

Openbaarheid der zittingen is niet voorgeschreven. De waar
borgen, die openbaarheid bestemd is te geven, worden bij de 
Raden van Arbeid in zeker niet mindere mate door hunne 
samenstelling verzekerd. Voor een rustige behandeling dor 
zaken, die aan den Raad van Arbeid zijn toevertrouwd, schijnt 
een niet openbare zitting meer bevorderlijk. 

Artikel 26. Gemeentewet artikel 46. 

A l L 27 ' Artikel 27. Vergelijk Gemeentewet artikel 48. 
Vereischt aantal leden (1) ..Zitting hebbende leden". Onder „leden" zijn hier 

voor beraadslagen en natuurlijk de plaatsvervangende leden begrepen. 
besluiten. ( 2 ) D o z e b o p a i i n g s n j ) ( l t d o n twijfel :üj waartoe artiiel 

48 Gemeentewet ruimte laat. 
„Zicb van medestemmen moeten onthouden", hetzij Inge 

volge artikel 26 of ingevolge artikel 28 (2). 
Art. 28. 

Nemen van besluiten. 
Artikel 28. (1) Zie artikel 50, eerste lid, Gemeentewet: „uit

gebrachte stemmen" in plaats van „stemmende leden", omdat 
de voorzitter van den Baad van Arbeid, die wel medestenit 
(artikel 89), geen lid is. 

(2) Deze bepaling is een uitvloeisel van de gelijke ver
tegenwoordiging van werkgevers en arbeiders. 

(3) Het aantal uitgebrachte stemmen is altijd oneven (een 
gelijk aantal werkgevers en arbeiders plus de voorzitter). Daar 
bij mondelinge stemming ieder die tot medestemmen bevoegd 
is, een stem móet Uitbrengen, is staking dus alleen gelijk 
bij schriftelijke stemming. SchrifteUjke stemming wordt volgens 
artikel 29 alleen toegelaten bij het doen van keuzen, voor-
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Ai!. 29. 
Wij/.e v;in gtemmen. 

Art. Ba 
Reglement ren orde. 

Au. 81. 
Commisnien. 

Art. 82. 
Samenstelling. 

Art. 33. 
Belegging van vergade

ring. 

Regeling der Arbeidert-ïiekteversekering, I. Ontwerp-Radenwet. — II. Ontwerp-Ziektewet. 

drachten of aanbevelingen van personen, De beslissing wordt 
in dit geval aan het lul gelaten In navolging van artikel 51 
Gemeentewet, 90 Provinciale «eet. 

Artikel 89. Artikel 52 Gemeentewet. 

Artikel 80. artikel B8 Gemeentewet. 

Artikel 81. De bierbedoelde comrniHsien komen overeen met 
die van artikel 54, lid 1, Qemoentewet. 

Omtrent bel booren van deskundigen, zie hei bij artikel 
23 opgemerkte. 

(1) .. besluiten". Dit omval alles waartoe de Raad van Arbeid 
kan worden geroepen. Ook waar hij van bericht en raad dient, 
besluit bij tot het geven van bericht, tot het uitspreken van 
oen gevoelen. 

(8) Zie Gemeentewet artikel 55. 

Artikel 32. Vergelijk artikel 19 der wet op de Kamera van 
Arbeid. 

Reeds bij de uitvoering der Ziektewet wordt van de mede
werking der Baden van Arbeid te veel geslacht, dan dat voor 
do dagelijkscho leiding een bestuur zou kunnen worden gemist 

Artikel 33. Vergelijk wet op de Kainer.s van Arbeid artikel 21. 

Art. 84. Artikel 34. (2) De laatste zinsnede is noodig, omdat anders 
Andere bepalingen be- liet bestuur in een geval als bedoeld in artikel 26 geen besluit 

treffende vergadering. / 0 u kunnen nemen. 

Art. 35. 
Reglement van orde. 

Art. :!•;. 
Benoeming, Bchorsing, 

ontslag. 

Art. 37. 
Vereiachten. 

Art. 38. 
Bezoldiging. 

Bevoegdheid 
gtemmen. 

Art. 89. 
tot 

Artikel 35. Vergelijk Gemeentewet artikel 93. 

Artikel 36. Vergelijk Gemeentewet artikel 59. 
(3) Het komt wenschelijk voor deze algemeene grens te 

stellen voor den voorzitter. Voor den plaatsvervangenden voor
zitter, die slechts korten tijd zal hebben op te treden, wordt 
zij niet noodig geacht. 

Artikel 37. (2) ..Zij hebben hun woonplaats binnen het 
gebied van den Baad van Arbeid". Wie zijn woonplaats elders 
heeft is dus wel benoembaar, maar verplicht te verhuizen. 
Aldus artikel 74, lid 1, Gemeentewet. 

(3) De taak dezer ambtenaren wordt zoo gewichtig geacht, 
dat zij niet zonder bijzondere toestemming een andere daar
nevens op zich mogen nemen. Dergelijke beperking is anderen 
ambtenaren bij de wet opgelegd (zie b. v. Gezondheidswet 
artikel 18, lid 3). De begrippen .betrekking" en „beroep" 
schijnen ruim genoeg, dat b. v. het commissariaat eener ver
zekeringsmaatschappij daaronder valt. 

Artikel 38. Dergelijke bepaling werd in de Beroepswet bij 
Nota van Wijziging ingelascht (artikel 6). De bedragen be
lmoren niet voor alle Raden van Arbeid gelijk te zijn. 

De voorzitter heeft bovendien, evenals de bezoldigde leden 
en de secretaris van den Verzekeringsraad, recht op pensioen, 
daar hij is te beschouwen als burgerlijk ambtenaar in den zin 
der wet van '.» Mei 1890 Staatsblad n". 78 Ilaatstelijk gewijzigd 
bij de wet van 81—1—1908 Staatsblad n". 4(>: zie artikel 2). 
De secretaris van den Raad van Arbeid daarentegen, die niet 
door de Koningin doch door den Raad van Arbeid wordt aan
gesteld, heeft daarop geen recht. 

Artikel 3!». De taak van den voorzitter denkt zich het ont
werp niet alleen als die van leider der vergaderingen van den 
Raad van Arbeid, maar bovendien als die van een ambtenaar, 
die medewerkt aan de uitvoering der wetten en aan deze taak 
zoo noodig zijn volle krachten wijdt: de vertegenwoordiger 
van hel hoogste uitvoerend gezag naast de ïnederwerkimr van 
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belanghebbenden. Ook breng! de samenstelling der Raden van 
Arbeid mede, dat steeds een eren getal stemmeo wordt uit
gebracht. Zijn t«-I» aanzien van eenig onderwerp de leden in 
twee gelijke kampen rerdeeld, dan Is de voorzitter aangewezen 
iiin den doorslag te «even. Op grond van deze overwegingen 
wordt voorgesteld den voorzitter .-tem te geven in de vergade
ringen van Raad van Arbeid, bestuur en Raadscommissie. 

Art. 40. 
Inkomende en uitgaande 

stukken. 

Atttkel 4<). Vergelijk Gemeentewei artikelen 67 en 89. 
(2) „Door id' vanwege". Uijv. door den secretaris of eender 

ambtenaren. Zoo worden bijv. mik de kaarten, bedoeld in 
artikel 1*> der Arbeidswet, afgegeven «door of vanwege den 
burgemeester". 

Art. 41. 
Uitvoering van bestuurs

besluiten. 

Artikel 41. (1) Vergelijk Gemeentewet artikel 70, eerste lid. 
Met de uitvoering van de besluiten van den Raad van Arbeid 
is het bestuur belast (artikel 8] (2i a). Dat 'Ie Gemeentewet 
don burgemeester én burgemeester en wethouders met de 
uitvoering van raadsbesluiten belast, komt niet navolgens-
waard voor. 

(2) Volgens deze bepaling wijst dus de Raad van Arbeid de 
onderwerpen aan, ton aanzien waarvan de voorzitter de hier-
bedoelde bevoegdheid zal hebben, en beslist do voorzitter In 
ieder geval oi' de zaak uitstel kan lijden. Dergelijke bevoegd
heid geeft artikel 6 van het Koninklijk besluit van 27 Mei 
1902 (Staatsblad n". 77) aan voorzitter en .secretaris van den 
Contralen Gezondheidsraad. 

Art. 42. 
Vertegenwoordiging 

den Raad. van 

Artikel 42. „en buiten rechten". Door deze woorden wordt 
een bekende twintvraag afgesneden die ten aanzien der gemeente 
bestaat. Vergelijk artikel 71 Gemeentewet. 

Evenmin als in de Gemeentewet, is voorzien de tenuitvoer
legging van vonnissen, door den burgerlijken rechter tegen 
den Raad van Arbeid gewezen. Het komt niet noodig voor 
bepalingen op te nemen, in navolging van de uitvoerige regeling 
van waterschappen in de wet van 10 November 1900(Staats
blad n°. 176, §§ 14 en 16). Waar de praciijk zich heeft weten 
te redden ten aanzien der gemeenten, mag verwacht worden 
dat de moeilijkheden bij de Raden van Arbeid gemakkelijk 
zullen worden overwonnen. 

Art. 48. 
Buitengewone vervan

ging. 
Art . 44. 

Opschorting van de uit
voering van besluiten. 

Artikel 43. Door dit artikel wordt gewaakt dat er altijd 
een voorzitter is of kan worden aangewezen. 

Artikel 44. Vergelijk Gemeentewet artikel 70. 
Door dit artikel wordt den voorzitter opgedragen de aan

dacht der Kroon te vestigen op naar zijn oordeel onwettige 
of met het algemeen belang strijdige besluiten, die dezelve 
krachtens artikel 102 kan .schorsen en vernietigen. 

„Tenzij de wet anders bepaalt". Aldus de Ziektewet 
in artikel 5. 

Art. 45. Artikel 45. Zie de toelichting op artikel 39. Door artikel 45 
Uitvoering van de bevelen wordt de mogelijkheid geopend de medewerking van den voor

van Onzen Minister. zitter in te roepen, waar die van den Raad van Arbeid niet 
dienstig of omslachtig voorkomt, en zal den voorzitter OOk 
menige bemoeiing kunnen worden gegeven, die thans aan den 
burgemeester, als eenig beschikbare kracht, soms tot schade 
zijner andere werkzaamheden moet of zou moeten worden 
opgelegd. 

Art. 46. Artikel 46. Vergelijk artikel 20 der wet op de Kamers van 
Benoeming Vervanging. Arbeid. Een lid van den Raad kan tevens secretaris zijn, mits 

Schorsing, ontslag. voldoende aan de vereischtcn bij artikel 46 gesteld. 

(2) In het algemeen komt het wenst liolijk voor dat aan 
lichamen, die met dr- uitvoering van belangrijke wetten belast 
kunnen worden, ten minste één rechtskundige is verbonden. 
Zijn er bijv.ondere redenen om van dezen regel at' te wijken, 
dan kan de Verzekeringsraad hiertoe machtigen. 
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De bewoording van net tweede lid «luit aan by artikel 184 der 
wet op bei Hooger Onderwee. 

Aii. 17. Artikel 17. i2t Evenmin als de bezoldiging van den 
Woonplaats Vergoeding w""r/'iUi']' vm- behoort deze vergoeding voor alle Raden van 

Arbeid even hoog te zijn. 

Taak. 

Art 48, Artikel 48., (2) Als artikel 101 Gemeentewet. 
(8) Vergelijk Gemeentewei artikel 102, lid 1. 
I4I „bet archief", natuurlijk ook dat van het bestuur en, 

indien aanwezig, van een commissie uit den Raad. Gemeente
wei artikel 108 lid 2. 

(5) Vergelijk Gemeentewei artikel 108, lid 1. 

Algemeene omschrijving. 
An. i'.i. Artikel 48. il) Medewerking bij de uitvoering van wetten, 

dit la de taak der Raden van Arbeid. Hel is de uitdrukking 
die voorkomt in artikel 185 en 144 Grondwet, 127 Provin
ciale, 12ti Gemeentewet. Voor zooveel dergelijke taak aan 
provinciaal of ge meen te-best uur is opgedragen, is de Baad 
van Arbeid met deze lichamen te vergelijken. Doch hiertoe 
bepaalt zich dan ook de overeenkomst. Wetgevende bevoegd
heid, gelijk artikel 134 der Grondwet aan de Staten, 144 lid 
1 en 2 den Gemeenteraad toekent, heeft de Raad van Arbeid 
natuurlijk niet. De Kaden van Arbeid zijn gedacht als nieuwe 
ultvoeringa-organen, gelijk door vele wetten aan nieuwe ambten 
of lichamen hei aanzijn la gegeven. Wel La, gelijk in de 
algemeene toelichting werd gezegd en ook uit het ontwerp 
Ziektewet blijkt, die uitvoeringstaak min of meer zelfstandig 
gedacht. Met het oog hierop, en op de samenstelling der 
Raden van Arbeid uit door de naast belanghebbenden zelf ge
kozen vertegenwoordigers — onder voorzitterschap van een 
Rijksambtenaar —. is het Koninklijk schorsings- en vernieti
gingsrecht opgenomen, waarover bij artikel 102 wordt gesproken, 

„den arbeid betreffende." Door deze woorden wordt bevestigd, 
wat de naam Raad van Arbeid reeds uitdrukt, dat de taak 
dezer lichamen ligt op het gebied der arbeidswetgeving. Zooals 
bij artikel 2 weid opgemerkt, is arbeid hier niet in tegen
stelling met arbeidersverzekering, doch als een ruimer, de 
arbeiders-verzekering omvattend begrip te verstaan. 

(2) Ter uitvoering van een wet kan het noodig zijn algemeen 
werkende voorschriften te geven. Zoo machtigt artikel 151 
der Provinciale wet Gedeputeerden tot het geven van uit-
voeringsvoorschril'ten. verschillende wetten den betrokken 
Minister. Dat de Raden van Arbeid van deze bepaling geen misbruik 
maken, door in plaats van uitvoeringsvoorschriften te geven 
inderdaad zich een zelfstandige wetgevemIe bevoegdheid ten aan
zien van zekere onderwerpen aan te matigen, hooft de wetgever 
zelf in de hand door de wijze waarop hij bun medewerking inroept. 
In het ontwel]» Ziektewet zijn de onderwerpen, waarvoor de 
Raad van Arbeid algemeen werkende regelen heeft te stellen, 
duidelijk aangegeven en begrensd. Zoolang de wetgever dit 
doet, is er voor het bedoelde misbruik geen gevaar. 

Art. 60, Artikel 60. Il) Het uitvoerend karakter van 's Raads be
voegdheid brengt mede. dat een gezag moet zijn aangewezen 

\\eî .nng^ t̂et̂ m(Mi<'wer- (].|t y^n I ; | ; | k .,.,„^,„,,1^ overneemt i>ij weigering zijnerzijds 
alle leden van een groep. ' ' ' ' ' " ' vervullen. De wet toch moet in ieder geval worden 

uitgevoerd. Dat zulke gevallen zich kunnen voordoen is bij 
de gemeenten gebleken. 

De Gemeentewet (artikelen 126 en I27i doet dan achter
eenvolgens Burgemeester en Wethouders en den Commissaris 
der Koningin optreden. Mei bet nog op de plaats die de voor
zitter in het ontwerp inneemt, schijnt het aangewezen hem 
hiervoor aan te wijzen. Komt ook deze ambtenaar zijn ver
plichtingen niei na. dan staan schorsing en zoo noodig ontslag 
open, terwijl in zijn vervanging is voorzien. 

.tenzij de wel anders bepaalt". Zoo geeft artikel 60 der 
Ziektewet aan den Verzekeringsraad een bevoegdheid tot 
ingrijpen. 

i2i lVniirsziiis afwijkend van de Gemeentewei (vergelijk 
artikel 40 dier wet) wordt de regeling van lid 1 toepasselijk 
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verklaard op bet geval dat de teden niet opkomen. i>ii toch 
is dok een weigering tut medewerking en het optreden van den 
voorzitter in dit geval gewettigd. 

(8) Eindelijk moet voorzien in ii<ït geval dal er geen Raad 
van Arbeid is, of dat hij niet kan besluiten omdat alle werk
gevers of alle arbeiden ontbreken (art ^H (2)). Ook dan lade 
eenige oplossing deze, dat de voorzitter doet wal drs Raads is. 

Hel gebrek aan medewerking komt in dit geval niet van 
de leden, dOCh van de kiezers, die het, /.ieh/.elveii t,. wijten 
hebben zoo zij tijdelijk op den gang van zaken geen invloed 
uitoefenen 

Art. 51. 
Goedkeuring van beslui

ten door den Verzeke
ringsraad. 

Art. 52. 
Gemeenschappelijke rege

lingen. 

Art. 53. 

Samenwerking. 

Art. 54. 

Rechtsgedingen. 

Artikel 51. Vergelijk Gemeentewei artikelen 197,198,200, 
201. Evenals in deze artikelen wordt van goedkeuring ge 
sproken en niet van machtiging. Deze laatste uitdrukking 
onderstelt de verleening van een bevoegdheid, die de Raad 
van Arbeid anders niet zou hebben; de Raad van Arbeid nu 
ontleent ten aanzien van lederen maatregel zijn bevoegdheid 
rechtstreeks aan de wet ofalgemeenen maatregel. Waar evenwel 
goedkeuring is voorbehouden, wordt alleen de in werking 
treding van een maatregel opgeschort, totdat het hoogere ge
zag zich ermede heeft vereenigd. 

Artikel 52. (1) en (2) Vergelijk artikel 121 Gemeentewet 
Van het hier bepaalde wijkt de Ziektewet af (artikel 7). 
(3) en (4) Het ontbreken van bepalingen als deze is een 

leemte in de Gemeentewet gebleken. (Zie o. a. vonnis der 
rechtbank te Groningen van 1—3—1895. en het Koninklijk 
Besluit van 3—3—1892, opgenomen in Luttenberg's Chrono
logische Verzameling). 

Artikel 53 . Deze verplichting 
verheven te zijn. 

behoort boven allen twijfel 

Artikel 54. Vergelijk Gemeentewet artikel 194, h, i. In het 
artikel ligt o'pgesloten dat alleen de Raad kan besluiten tot 
het voeren van een rechtsgeding. Zulks blijkt ten overvloede 
uit artikel 61 (2) e. 

Ook van dit artikel wijkt de Ziektewet af. in de artikelen S 
en 117. 

Art. 55. 
Verordeningen op welker 

overtreding straf is ge
steld. 

Artikel 55. De naleving der uitvoeringsverordeningen van 
den Raad van Arbeid moet natuurlijk worden verzekerd. Hier
voor is echtei niet noodig den Raad van Arbeid de bevoegd
heid toe te kennen de straffen te bepalen. Het ontwerp blijft 
binnen het stelsel van de Grondwet door te eischen dal de 
strafbepaling in de wet worde opgenomen. Wanneer dus artikel 
23 (1) Ziektewet den werkgever verplicht tot aangifte omtrent 
door den Raad van Arbeid te bepalen punten, die op de vast
stelling der premie van invloed zijn, binnen een door den 
Raad van Arbeid te bepalen termijn, dan valt de werkgever, 
die de ter uitvoering van dit artikel te maken verordening 
niet naleeft, onder de strafbepaling van artikel 120 Ziektewet. 

l i l Zie (iemeentewet artikel 168. 
(2) Zie (iemeentewet artikel 174. 
(8) en (4) Zie (iemeentewet artikel 175. 
Voor waterschapskeuren gelden nagenoeg gelijke bepalingen 

iwet van 20—7—1895 Staatsblad n". 139. artikelen 11—13). 

Art. •">•>. 
Dienen van bericht m 

raad. 

Art. 57. 

Inlichtingen van ambte
naren. 

Artikel 56. Als de Gemeentewet (artikel 124 en I79d). 

Artikel 57. Vergelijk artikel 123 der Gemeentewet 
De beteekenis van dit artikel Is zoowel her recht van hel 

bestuur enz. op het verkregen dezer inlichtingen vast te 
stellen, als om dit recht te ontzeggen aan de afzonderlijke 
leden. 

De ambtenaar, die de inlichting terughoudt, zal. zoo n IL', 
zijn te ontslaan. Het tweede lid van ï i ' lke l 123 der Gemeente
wet komt overbodig voor. 

Ontwerp Raden wei. 
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A H . fi& 

Jaarverslag. 

Artikel 68. Artikel 110 van dit ontwerp verplicht tot v\jf-
j.i.iiiijkschc openbaarmaking van een rertlag over de arbeiders
verzekering, in hoeverre de j&arUJksche verslagen der Raden van 
Arbeid TOOI openbaarmaking belangrijk genoeg /.ijn, zal eerst 
te beoordeelen /ijn wanneer de wét eenigen tijd gewerkt beeft. 

Art. 69. 

Beobtstoestand 
te naren. 

der amli-

Artikil 69. Vergelijk liet eerste lid van artikel 130 
Gemeentewet» 

Het is alles/.ins wensrhelijk dat de rechten on verplichtingen 
der blerbedoelde personen geregeld worden. Hoe die regeling 
zal zijn. laat het ontwerp aan den Raad van Arbeid over. 
Verwacht mag worden dat een lichaam als de Raad van 
Arbeid ook de belangen dezer personen niet uit het oog zal 
verliezen. 

Art. (iO. 

Grenswijziging. 

Artikel 60. Vergelijk Gemeentewet artikel 130 en 188, lid 1. 
Dergelijke bepaling voor de waterschappen behelst artikel 14, 
lid 1 der wet van 10—11—1900 Staatsblad 176. 

Dat do algemeene maatregel van bestuur het gebied van 
Raden van Arbeid kan wijzigen, waar ook de eerste aanwijzing 
dier gebieden bij algemeenen maatregel van bestuur geschiedt, 
zal ook zonder uitdrukkelijke wetsbepaling wel niet twijfel
achtig zijn. 

Art. 61. 

Dagelijksche leiding. 
Artikel 61 . Gemeentewet artikel 179. Evenmin als in het 

artikel der Gemeentewot, is hier opgesomd al wat tot de 
dagelijksche leiding behoort. Slechts de voornaamste onder
deden daarvan of punten waaromtrent de bevoegdheid van 
het bes tuur anders twijfelachtig kon zijn, worden genoemd. 

(2) a. Gemeentewet artikol 179a. Zie ook de toelichting 
op artikel 41 (1) van dit ontwerp. 

b. Gemeentewet artikel 179e. 
c. Gemeentewet artikel 179/". 
d. Vergelijk Provinciale wet artikel 156. De Gemeentewet 

geeft in het algemeen het benoemingsrecht aan den Raad 
(artikel 145 ; zie echter artikel 179o, p). Het ontwerp rekent,-
met de Provinciale wet, benoemingen te behooren tot de 
dagelijksche leiding, en acht een uit weinig leden samengesteld 
bestuur hiervoor geschikter dan de talrijker Raad van 
Arbeid. 

e. Gemeentewet artikel 179r. 
f. Gemeentewet artikel 179s. 

Art. 62. 

Verantwoordelijkheid VJUI 
het bestuur. 

Artikel 62. Gemeentewet artikel 188. 

DERDE AFDEELING. 

Art. 63. 

Samenstelling. 

Artikel 63. Over de samenstel l ing der Verzekeringsraden 
werd in het algemeen gedeelte dezer toelichting gesproken. 
Zooals uit de volgende artikelen blijkt, zijn er gekozen plaats
vervangende leden, ter vervanging van de onbezoldigde leden, 
en door de Kroon benoemde, ter vervanging van de bezoldigde 
leden. 

Art. 64. 

Vereiscbten. 

Artikel 64. „Zij hebben hun woonplaats" enz. 
t ing op artikel 37 (1). 

Zie toelich-

Zittingsduur. 
gekozen. 

Art. 6.r>. 
Deur wie 

Artikel 65. (1> „zes jaren", als voor den Raad van Arbeid. 
(2) De verkiezing geschiedt door de werkgevers-leden en 

arbeiders-leden van den Raad van Arbeid, niet door den Raad 
van Arbeid zelf. Wanneer dus een van beide groepen ontbreekt, 
zoodat overeenkomstig artikel 50 (8) de voorzitter doet wat des 
Raads is, is toch de andere groep bevoegd tot liet deelnemen 
aan de verkiezing van een onbezoldigd lid van den Verzeke
ringsraad. 

Art. (iti. Artikel 66. (1) „één persoon". Deze behoeft dus geen 
Indiening van vnonlradi- werkgever (of arbeider) te zijn. 

ten. 
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^rt_ 67_ Artikel 07. Vergelijk Provinciale wet artikel 8, 1 i<l 4, 5 en 
Verkiezing op foordracht (i> artikel 8bis, lid 1. 

of nu ■temming. 
Aru. c>H—75. Artikel 89. „onder leiding van den voorzitter" die echter 

Wijze van stemming. oiei meestemt. 
Artikel 70. Vergelijk Provinciale wei artikelen 78, 79. 

Artikel 71—74-- Deze artikelen zijn letterlijk overgenomen 
uit de Provinciale wet, artikelen 80— .s:i. 

Art. 70. Artikel 76. Veigeltfk Provinciale wet artikelen 10—12. 
Aanvaarding der benoe- H e t lli''1' bedoe lde procesverbaal is dus hetzij dat, opge-

Hiiiif-r. maakt overeenkomstig artikel 67 il), hetzij het proces-verbaal 
van den uitslag dei' stemming. 

Art. 77. Artikel 77. Provinciale wet artikel 15. 
Inzending van geloofs

brief enz. 

Artt. 78 en 79. Artikel 78. il) Provinciale wot artikel 49. 
Aanvnllings-verkiezingen. ' « T l d e 'J??*»™ ^ ' " V ^ ^ ' , i n n e n dm t , , n n i J n ' 

genoemd in artikel n (2), neen dus ook een nieuwe ver
kiezing plaats. 

Artikel 79. ili Wanneer er meer dan twee ontbreken, kan 
de Verzekeringsraad niet meer voltallig vergaderen. 

„twee maanden". Aldus Provinciale wet artikel 47. 

Art 80. Artikel 80. Het overeenkomstige geval bij den Raad van 
Vervallen-verklaring van Arbeid is geregeld in artikel 18. 

het lidmaatschap. 
Art. 81. Artikel 81. Het bij de aangehaalde artikelen opgemerkte 

Andere bepalingen betref- ^'oldt O^neens met betrekking tot den Verzekeringsraad, 
fende lidmaatschap. (3) Zie de toelichting op artikel 87 (2). 

Art. 82. Artikel 82. (8) Hetzelfde bepaalt artikel 36 (3) ten aanzien 
Benoeming, schorsing, van den voorzitter van den Raad van Arbeid, 

ontslag. Bezoldiging, ( 4 | z i o d p toelichting op artikel 38. 
vergoeding. 

Art. 83. Artikel 83. (2) Als vooi den voorzitter van den Raad van 
Vereischten. Arbeid is bepaald in artikel 37 (3). 

Art. 84. Artikel 84. (1) Of het bezoldigd lid als deskundige op 
instructie. Vervanging, verzekeringsgebied, als geneeskundige, of als rechtskundige 

van den Verzekeringsraad deel uitmaakt, blijkt uit zijn in
structie. Zie hierover het algemeene deel der toelichting. 

(2) Het zou kunnen blijken dat het geheele gebied var 
den Verzekeringsraad voor één persoon te omvangrijk was. 

(3) Voor de vervanging van één bezoldigd lid kan dus meer 
dan één plaatsvervangend lid worden aangewezen. 

Art. 85. Artikel 85. (2) In den Verzekeringsraad kunnen ook bij 
Verschillende bepalingen, mondelinge stemming ,1e stemmen staken. Aanhouding der 

zaak, in navolging van de Provinciale (artt. 16, 88) en de 
Gemeentewet (art. 50), wordt niet wenschelijk geacht met het 
oog op een spoedige afdoening. 

Art. 86. Artikel 86. Als artikel 24. 
Oproeping plaatsvervan

gers der onbezoldigde 
leden. 

Art. 87. Artikel 87. Vergelijk artikel 49 Gemeentewet. Voor den Raad 
Vereiseht aantal leden van Arbeid, die. op den voorzitter na. geheel Uit niet ambtelijke 

voor beraadslagen en leden is samengesteld, behelst artikel 60(2) van dit ontwerp een 
besluiten. eenigzins afwijkende regeling 

Art. 88. Artikel 88. Vergelijk artikel 80. 
Reglement van Orde. 

Art. 89. Artikel 89. De taak van voorzitter van den Vorzekerings-
Aanwijzing. raad zal, als zoodanig, waarschijnlijk niet tijdroovend zijn. 
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dar Arbeidert-aiekteverzekering, I. Ontwerp-Radenwet, 11. Ontwerp-Ziektewet. 

A r l . '.Kt. 

Inkomende en uitgaande 
si ukken. 

A r l . III. 

Uitvoering der Baads-
ix-sluiten. Opschorting 
daarvan. 

Arl. 92. 
Benoeming, schorsing, 

cuitslag. Vergoeding. 
Arl. 98. 

Taak. 
Art. il.-). 

AJgemeene omschrijving. 

liet voorzitterschap kan daarom worden waargenomen door 
een der bezoldigde Leden, waarschijnlijk het best door den 
rechtskundige onder ben. 

Artikel 9<>. Vergelijk artikel :si Provinciale wet en artikel 40 
van dit ontwerp. 

Artikel 91 dt Vergelijk artikel 6] (2) a en ƒ van dit ontwerp, 
^Voorbereiden . . . . uitvoeren". Deze uitdrukkingen om

vatten, evenals in de Gemeentewet en elders, het (leen voor
bereiden en doen uitvoeren. Wanneer byv. een onderwerp van 
geneeskundigen aard aan de orde komt. /.al de feitelijke voor
bereiding door den voorzitter aan een geneeskundig lid van 
den Verzekeringsraad werden opgedragen. De opdracht aan 
dm voorzitter in dit artikel, evenals aan het bestuur vanden 
Raad van Arbeid in artikel 81, beteekeni dat dezen voor den 
geregelden loop van zaken verantwoordelijk zijn en dus moeten 
zorgen dat de voorbereiding en uitvoering geschieden door 
wien daartoe, naar hun oordeel, geroepen is. 

Artikel 92. Vergelijk artikel 46 en 47 (2) van dit ontwerp 

Artikel 98. Vergelijk artikel 48 en 47 <l) van dit ontwerp. 

Artikel 95. 111 Verwezen wordt naar de toelichting op artikel 49 
ili van dit ontwerp. 

Ken alget ne bevoegdheid tor het maken van uitvoerings
verordeningen behoeft de Verzekeringsraad niet. Zijn taak is 
in hoofdzaak toeziend, voorlichtend. Waai- hij besluit, betieft 
het een bepaald geval. 

Is hem in enkele gevallen een meer ulgemoene opdracht 
gegeven (zooals in artikel 50 Ziektewet tot vaststelling der 
premien),. dan behoort dit uitdrukkelijk in de betreffende wet 
te geschieden» 

„betreffende arbeidersverzekering". Zie de toelichting op 
artikel 2. 

A r t . 96. 
T.pezi r i l t op Bad 

Arl leid 

Dienen 
raad. 

Arl. !I7. 
van bericht en 

Artikel 96. (1) liet ontwerp bepaalt zich tot hot uitspreken 
van dit beginsel. De uitwerking geschiedt, voorzoovoel de 
ziekteverzekering betreft, in de Ziektewet. 

Dr slotwoorden van het vorige artikel: „welke die medewerking 
vorderen" zijn hier niet opzet niet herhaald. Het toezicht over de 
Raden van arbeid met betrekking tot de arbeidersverzekering 
wordt door deze wet algemeen voorgeschreven en behoeft dus niet 
in iedere wet of algemeenen maatregel, die den Raad van 
Arbeid iets opdraagt, opnieuw te worden voorgeschreven. 

(2) Vergelijk Provinciale wet. artikel 146. 
(8) Als artikel 147 Provinciale wet. 

Artikel 97. Vergelijk artikel 56 (1) van dit ontwerp. 

VIERDE AFDEELINti. 

A l t . '.IS. 

Bestuursgeschillen. 

Artikel 98. Artikel 125 Gemeentewet, tot stand gekomen 
onder de Grondwet van 1848, beval dergehjke bepaling ten 
aanzien van „geschillen van bestuur" en verstaat hieronder 
blijkens de Memorie van Toelichting geschillen die niet loopen 
over een zaak van burgerlijk recht. Sedert 1887 onderscheidt 
de Grondwet tusscben twistgedingen (een enger begrip dan 
geschil) over burgerUjke rechten (artikel 168) en andere twist 
gedingen, die de wet hetzij aan den gewonen rechter, hetzij 
aan een collegie met administratieve rechtspraak belast, kan 
opdragen (artikel 154). Het ontwerp bepaalt dus in aanslui
ting aan de Grondwet gelijk zij thans luidt en daardoor in 
at'wijkinir van de Gemeentewet, dat alle geschillen, die niet 
krachtens de Grondwet door een ander gezag worden berecht, 
aan de beslissing der Kroon worden onderworpen. 

ingevolge artikel 28 dei- wet op den Raad van State, zal 
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dii lichaam (afdeeling voor de geschillen van bestuur) bedoelde 
geschillen onderzoeken. 

„geschillen tusschen die Baden." i>. z. dus geschillen tusschen 
Verzekeringsraden en Raden van Arbeid onderling ut' mei 
elkander. 

Art. 00. Artikel 99. Uit artikel is ontleend aan de Gezondheidswet 
Belofte. <artiko1 8>-

(5) Deze bepaling is noodig mei hel oog op de bevoegd 
held lui opsporen van strafbare feiten van sommige der in 
lul 2 genoemde personen, /ie dr toelichting op artikel 126(1) 
Ziektewet. 

Art. 102. 
Wanneer schorsing of 

vernietiging kunnen 
geschieden. 

Aii. 100. Artikel ïoo. Vergelijk artikel ;;<i der Beroepswet. 
Vergoeding van reis- en (1) Hel lig! niel in de bedoeling reis- en verblijfkosten 

verblijfkosten en voor altijd, dus' ook bij geringen afstand, te vergoeden, 
tijdverzuim. 

Art 101. Artikel Kil. d i Deze bepaling vindt haar grond in bei 
Onvereenigbare betrek- '"'mel'> dal in tal van gevallen is toegekend, van beslissingen 

kingen en werkzaam- v a n den Raad van Arbeid of' den Verzekeringsraad op den 
heden. raad van beroep. 

(2) Ontleend aan artikel 24 Gemeentewet. 

Artikel 102 (1) Artikel 55 der Grondwet, dat de uitvoerende 
macht aan den Koning opdraagt, brengt mede de bevoegdheid 
der Kroon om in te grijpen, wanneer de uitvoering naar Haar 
oordeel in strijd niet wet of algemeen belang geschiedt. De 
vorm waarin de Kroon deze bevoegdheid uitoefent ten aanzien 
van lichamen als de Kaden van Arbeid, die alleen tegenover 
hun kiezers verantwoordelijk zijn, is de vernietiging of 
schorsing van hun besluiten. Het vernietigingsrecht is dus 
volgons dit ontwerp — anders dan in do Gemeentewet — een 
onmiddellijk, noodzakelijk uitvloeisel van artikel 55 der 
Grondwet. 

„wet, algemeenen maatregel van bestuur of het algemeen 
belang". De bewoording is een andere dan in artikel 168 der 
Gemeentewet. Gemeenteverordeningen kunnen worden ver
nietigd wegens strijd niet „de wetten", waaronder zijn begre
pen algemeene maatregelen van bestuur en provinciale ver
ordeningen. 

Het ontwerp behoeft alleen te regelen strijd met de wet, in 
den formcelen zin van door den Koning en de Staton-Genoraal 
gegeven voorschrift, en niet algemeene maatregelen van 
bestuur. Alle besluiten toch van don Verzekeringsraad, den 
Raad van Arbeid, enz., worden genomen ter uitvoering van 
een wet of algemeenen maatregel van bestuur. De wet of 
algemeene maatregel dl aagt niet dezelfde daad van uitvoering 
op aan een Raad van Arbeid en b.v. aan een gemeentebestuur. 
Is er dus strijd tusschen beider verordening, dan heeft of het 
gemeentebestuur zijn bevoegdheid overschreden door te treden 
in hetgeen de wet ter uitvoering aan den Raad van Arbeid 
had opgedragen, öf de Raad van Arbeid heeft een niet van 
hein gevorderde medewerking bij de uitvoering van wet of 
algemeenen maatregel verleend, maar hiermede dan tevens in 
strijd met die wet of algemeenen maatregel van bestuur ge
handeld. 

Waar strijd is tusschen de verordening van een lïaad van 
Arbeid en die van een ander lichaam, moet een van beide in strijd 
mei de wet of algemeenen maatregel hebben verordend, al naar 
gelang die wet of algemeene maatregel de medewerking van 
den Raad van Arbeid bij de uil voering vorderde of zulks 
niet deed. 

(2) liet tweede lid regelt de verhouding tusschen het ver
nietigingsrecht en bet beroep op don rechter. 

liet ontwerp-Ziektewet kent van nagenoeg alle besluiten, 
ter uitvoering dier wet genomen, beroep toe op den raad 
van beroep. Voorkomen dient te worden dat omtrent do 
wettigheid van een besluit strijdige beslissingen worden ge
nomen door de Kroon krachtens Haar vernietigingsrecht, door 
den rechter (d. i. dus voor zooveel de Ziektewet betreft de 
raad van beroep) op het ingesteld beroep. Daarom bepaalt het 
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tweede lid dal niet zullen kunnen worden geschorst of ver 
nletlgd wegens si rijd met wet of algemeenen maatregel, die 
besluiten, waartegen beroep is Ingesteld of waarover de rechter 
uitspraak beeft gedaan. 

in bel ontwerp-Wetboek van Administratieve Rechtsvordering 
(Twoodo Kamer, zitting 1904—1005 n". 159) worden van hel 
yernietlgingsrecbl slechts uitgezonderd besluiten, over welker 
(vettigheid de rechter uitspraak heeft gedaan. 

Dit ontwerp onttrekt dl' besluiten aan bet vernietigings
recht, zoodra beroep aanhangig ie. Het ontwerp stelt zich 
namelijk op bel standpunt dat terwijl de zaak aan den rechter 
is onderworpen, hel Koninklijk vernietigingsrecht behoort te 
rusten. Wie meent door een onwettig besluit benadeeld te 
zijn, beeft in de eerste plaats recht op een onderzoek en een 
beslissing van de daarvoor aangewezen, d. i. de rechterlijke 
macht. 

De hoogste uitvoerende macht behoeft slechts in te grijpen, 
wanneer niet dooi- een Ingesteld beroep blijkt, dat de benadeelde 
partij zelve de onwettigheid van het besluit gevoelt, of wan
neer om andere redenen (b.v. door niet-ontvankelijk verklaring 
van het beroep) een rechterlijke beslissing omtrent het besluit 
zelf niet wordt verkregen. Door deze oplossing Wordt ook 
voorkomen dat geregeld moet worden bet geval dat vernieti-
gingsbesluit en rechterlijke uitspraak op denzelfden dag werden 
gegeven. 

De beperking van het vernietigingsrecht mag als uitzonde
ring op den regel niet meer dan noodzakelijk worden uitgebreid. 
Daarom blijft de vernietiging in strijd met hot algemeen 
belang onaangetast. Strijd met rechterlijke uitspraak is hier 
buitengesloten, omdat een andere maatstaf wordt aangelegd. 
De Invloed van schorsing of van vernietiging uit dezen hoofde 
op een aanhangig geding voor den raad van beroep, behoort, 
als zijnde een onderwerp van rechtsvordering, bij de wijziging 
van de Beroepswet te worden geregeld. 

Art. 103. Artikel 108. Vergelijk Gemeentewet artikel 154. Openbaar-
Hoe /.ij geschieden, niaking van het schorsings- of veinietigings-besluit komt 

alleen noodig voor voorzoover het geschorste of vernietigde 
besluit zelf openbaar gemaakt was. 

Art. 104. Artikel 104. Daarom wordt zij alleen bevolen ten aanzien 
Bekendmaking. V i m strafverordeningen (zie artikel 55). Opneming in het 

Staatsblad zooals artikel 154 Gemeentewet voorschrijft, komt 
niet de geschiktste vorm voor het bekend maken dezer 
besluiten voor. 

Art. 105. Artikel 106. (1) en (2i Artikel 155 Gemeentewet. De termijn 
, . , . , , , ,. , . . . :„ van een jaar in het tweede lid van dit artikel, komt te Gevolgen van schorsing. , •' ' 

lang voor. 
(3) Artikel 156 Gemeentewet lid 1 (lid 2 ligt opgesloten in 

artikel 104 van het ontwerp). 
(4) Artikel 157 Gemeentewet. 

Art. 100. Artikel 106. Artikel 158 Gemeentewet. 
(tevt ilgen van vernietiging 

Art. 107. Artikel 107. (l) Artikel 150 Gemeentewet. 
Voorziening in gevolgen (2) Artikel 20-2 Gemeentewei, 

vun schorsing of ver
nietiging. 

VIJFDE AFDEELING. 

Ain. 108. 10a Artikel 1<)8. (li Vergelijk artikel 185 der Beroepswet. 
Strafbepalingen. <-) Vergaujk artikel 186 der Beroepswet. Zie de toelichting 

oj) artikel 12 (6) van dit ontwerp. 
Artikel 109. Zie artikelen 89 en 4<) der wet op de Kamers 

van arbeid, 188 en 187 der Beroepswet. Op enkele uitzonde
ringen na zijn de kiezers voor den Raad van Arbeid verzekerd 
ingevolge de Ziektewet en vallen dus valsche opgaven e. d. 
onder de strafbepalingen van laatstgenoemde wet. Met het 
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oog op die uitzonderingen wordt het bier voorgestelde artikel 
echter wenschelUk geacht. Ben bepaling als artikel 180 Beroeps-
wei behelst, betreffende de tot opsporing bevoegde ambtenaren, 
wordt evenmin als in de wei op de Kamers van Arbeid noodlg 
geoordeeld. 

Art. 110. 

Veraekeringsverslag. 

Ai* t i l . 
Kdsh'ii der '.vot, 

Artikel 110. De bedoeling Is eenmaal in 'ie rijf Jaren ecu 
verslag aangaande de verschillende takken der wettelijk 
geregelde arbeidersverzekering uit te geven. Daarom i-s deze 
bepaling in dit ontwerp en niet in de Ziektewet opgenomen. 

Artikel l i l . In verband met artikel 56 der Ziektewet volgt 
uit dit artikel, dat ten kiste van het Rijk komen alle kosten 
san den Verzekeringsraad, en die van den Baad van Arbeid, 
genoemd onder a en b. De leidende gedachte hij deze regeling 
is alleen de eigenlijke verzekeringskosten ten laste der zieken
kas te brengen. Als zoodanig zijn ook te beschouwen de 
bezoldigingen van ambtenaren en beambten, die voor het beheer 
dier kassei) noodig zijn. De Verzekeringsraden en de Baden van 
Arbeid zelf evenwel, zijn daarnevens Overheidsorganen. Hun 
instelling geschiedt niet eens uitsluitend ter wille der ziekte
verzekering. Daarom worden alle bezoldigingen, vergoedingen 
en verkiezingskosten van voorzitters, leden enz. dezer lichamen 
ten laste van het Rijk gebracht. 

Ben bepaling betreffende vrijdom van briefport enz. is in 
dit ontwerp niet opgenomen. Door zoodanige bepaling toch 
ZOU worden beslist dat de Verzekeringsraden en Raden van 
Arbeid dezen vrijdom zouden genieten, onverschillig welke 
medewerking latere wetten ook van hen mochten vorderen. 
Het komt raadzaam voor den lateien wetgever in dit opzicht 
niet te binden. Wel is een betreffende bepaling opgenomen in 
het ontwerp-Ziektewel (artikel 181). 

Art. 118. Artikel 118. Het is onvermijdelijk dat bij een ontwerp, 
Re^elin^ bij al^emeenen dat een geheel nieuwe organisatie voor het geheele Rijk schept, 

maatregel van bestuur, veel ter regeling aan den algemeenen maatregel van bestuur 
wordt overgelaten. 

Er kunnen zich echter nog moeilijkheden voordoen, waarbij 
zoodanige regeling niet is voorzien. Daarom wordt in navolging 
van artikel 88 der wet op de Kamers van Arbeid, artikel 114 
Ongevallenwet, deze bepaling voorgesteld. 

Art. 114. Artikel 114. (2) De bedoeling is dat deze wet in werking 
Titel. In werking treding. zal treden vóór de Ziektewet. 

Artikelen van 
het oiitwerp-Ziektewet. 

Ontwerp Ziektewet . 

EEBSTE AFDEEI.IM i. 

Art. 1. 
Beteekeni.s van ziekte. 

Toepasselijkheid der 
Radenwet. 

Artikel 1.(1) Een bepaling van het begrip ziekte i.s in l ie t 
ontwerp niet opgenomen. Toch worden twee kenmerken aan
gegeven voor wat het ontwerp onder ziekte verstaat, n.1. on
geschiktheid tot werken (tweede afdeeling) of noodzakelijkheid 
van geneeskundige behandeling (derde afdeeling). Met andere 
toestanden, die volgens liet spraakgebruik als ziekte mochten 
worden beschouwd, heeft het ontwei]) niet te maken. Ter 
beoordeeling of de genoemde kenmerken in een gegeven 
geval aanwezig zijn, wordt een bepaling onnoodig geacht. 
Twijfel die dienaangaande mocht rijzen, is door geen bepaling 
geheel op re heffen. Ook het Burgerlijk Wetboek geeft van 
ziekte geen bepaling. 

De redenen om onder ziekte in deze wet ook het kraambed 
te begrijpen, liggen voor de hand. in hoeverre een bevalling 
geheel regelmatig verloopt, zou niet altijd gemakkelijk zijn 
vast te stellen. Aan geneeskundige hulp en geldeUJken steun 
beslaat echter bij regelmatig verloop evenzeer behoefte en voor 
uitkeering van ziekengeld in dit geval bestaat gelijke grond 
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als voor lid verbod van arbeiden, in artikel 8 der Arbeids
wet, binnen zekeren tijd na de bevalling. 

<)ok in artikel io:{.sr Burgerlijk Wetboek) dat de uitbetaling 
van loon bij ziekte regelt, is blijkens de Memorie van Ant
woord aan de Tweede Kamer bevalling onder ziekte begrepen. 

De meeste ziekenfondsen bier te lande staan HOLT op een 
ander standpunt. Verloskundige hulp wordt door de meeste 
hunner niet verstrekt. Tengevolge van de bepaling van hel, 
artikel /ai een fonds, om erkend te' worden, die hulp binnen 
zijn werkkring moeten betrekken. Ben belangrijke verzwaring 
zijner verplicbtiugen zal dit niet tengevolge nebben. Voor 
Zwitserland berekent het Bureau l'édéral de statistimie op ïoo 
verzekerde vrouwelijke arbeiders 6 bevallingen In het jaar. 
Voor Oostenrijk was het gemiddelde van 1890—1907, 8 ,7%. 

(2) Uit de toepasse!IJk-verklaring van artikel 7 Radenwet 
volgt, dat wanneer b.v. een arbeider gedeeltelijk ongeschikt 
tut werken en nog werkzaam is, zijn werkgever hein in do 
gelegenheid moei stellen zich geneeskundig te laten onder
zoeken overeenkomstig artikel 20. 

AH. -2. 

van / 
en ziekenfonds. 

Artikel 2. Daar bet woord ..ziekenfonds" algemeen ge-
Bepaling van ziekenkas bruikelilk is voor de instellingen die geneeskundige hulp ver-

leenen, lag hel voor de hand voor de kassen, waaruit zieken
geld verstrekt wordt, de benaming „ziekenkas" in te voeren. 

(8) Aangaande de bepaling van wat onder geneeskundige 
hulp te verstaan is. geldt het hierboven niet betrekking tot 
hot begrip ziekte opgemerkte. Ten aanzien van do erkende 
ziekenfondsen zal een nadere omschrijving hij don in artikel 
90 bedoelden algemeenen maatregel van bestuur worden ge
geven, liet derde lid voorkomt, dat in do derde afdeeling 
telkens van geneeskundige hulp én verstrekking van genees-
en verbandmiddelen behoeft te worden gesproken. 

A r t : i Artikel :'>. ili Artikel ir,L» Wethook van Koophandel, lid 1, 
Berekeningvantermifnen. zegt: 

„Onder maanden verstaat men, zoowel hij wisselbrieven 
op zicht als op tijd getrokken, dio dor Qregoriaansche tijd
rekening". De rechtspraak heef) steeds aangenomen dat volgens 
dit artikel termijnen van een of meer maanden vervallen op 
don zooveelsten dag eener maand als waarop zij in de vroegere 
maand aanvingen. Deze berekening is verreweg de eenvoudigste. 
Ken termijn van ééne maand, die aanvangt op 15 Februari, 
vervalt dus op 1 •"> Maart. Het gebruik noemt verder aan, dat 
wanneer de termijn aanvangt op een dag, die niet moer voor
komt in do maand waarin bij vervalt, do termijn op don 
laatsten dag der maand vervalt: oen termijn van een maand. 
aanvangende -'••. 80 of 81 Januari vervalt :2x (in oen schrikkeljaar 
29) Februari (Zie ook EOLTIUS, Handels- on Zeoregt, op artikel 
löi' Wetboek van Koophandeli. 

(2) Kr is geen reden de uitkeering van ziekengeld to vcr-
lengen, omdat de laatste dag een /on- of feestdag is. AVat 
den termijn van beroep aangaat, zou de bepaling tot onzeker
heid aanleiding kunnen geven. 

„Volgens het plaatselijk gebruik daarmede gel ijk gestel de dag": 
aldus ook o. a. artikel 1688 "' Burgerlijk Wetboek. 

Art- •">• Artikel •">. l»it is een van de artikelen dezer wet. die aan-
Opschorting van de uit- vullingen of afwijkingen bevatten van do Radenwet. Laatst-

voering van besluiten, genoemde wet toch voorzie! de mogelijkheid, dat aan do Kaden 
van Arbeid andere onderwerpen worden opgedragen dan die 
betrekking hebben op arbeidersverzekering. Daar nu het toezicht 
der Verzekeringsraden zich bepaalt tot hei gebied der arbeiders
verzekering, kon de Inmenging dezer lichamen niet zoo 
algemeen worden voorgeschreven als bij do uitvoering der 
Ziektewet noodzakelijk is. 

Artikel r> vormt een afwijking van artikel 4-i dor Radenwet. 
Bepaalt Laatstgemeld artikel, dat do hierbedoelde kennis

gevingen aan de Koiiiiii.Mii geschieden, voor zooveel do uit-
voering der Ziektewet betreft is het aangewezen dit door 
tusschenkomst van don Verzekeringsraad te doen. gelijk 

Ontwerp Ziektewet. 

http://Koiiiiii.Mii


[302. 4.] 
Regeling der AibeideiH-zieldeveizekei ing. I. Ont wei p-Radenwct 

artikel 70 Gemeentewet kennisgeving aan Gedeputeerde Staten 
voorschrijft. 

Art. 's. Artikel ts. (1). Bvenzoo komt liet wenschelljk voor de 
Verordeningen. verordeningen van den Raad san Arbeid, ter uitvoering van 

de Ziektewet, op welker overtreding bij die wet straf ia gesteld, 
aan de voorafgaande goedkeuring van den Verzekeringsraad 
te onderwerpen. Artikel 00 der Etadenwet schrijft zoodanige 
goedkeuring niel voor. Artikel 5] Radenwei regelt de goed
keuring door den Verzekeringsraad. 

Dn verordeningen van den Raad van Arbeid ter uitvoering 
van de Ziektewet, welker naleving door een strafbepaling 
verzekerd wordt, kunnen betreffen: bet doen van opgaven 
(artikel 11), aangifte door den werkgever (artikel 28), mede-
deeling van dubbele verzekering dom-den verzekerde (artikel 85), 
betaling der premie (tweede afdeellng, hoofdstuk IV). 

(2). Artikel 152 Gemeentewet verplicht de Gemeentebe-
besturen tot gelijke mededeeling aan Gedeputeerde staten, 
dotdi, in verband niet de ruime beteekenis die deze wet, aan 
het woord verordening hecht, alleen wanneer Gedeputeerden 
er om vragen. 

Art. 7. Artikel 7. De afwijking van liet tweede lid van artikel 52 
Gemeenschappelijke rege- der Radenwet bestaat hierin, dat Raden van Arbeid die aan 

ling. het toezicht van een zelfden Verzekeringsraad zijn onder
worpen, de goedkeuring van dezen Verzekeringsraad in plaats 
van die der Koningin behoeven. Overigens is artikel 52 
Radenwet van toepassing. 

Ook in dit artikel wordt, voor zooveel de uitvoering der 
Ziektewet betreft, den Verzekeringsraad een gelijke bevoegdheid 
ten aanzien der Raden van Arbeid toegekend, als Gedeputeerden 
tegenover de Gemeentebesturen hebben (Gemeentewet artikel 121, 
lid 1 on 2). 

De bij dit artikel aan de ziekenkassen gegeven bevoegdheid 
is van groot belang. Zij is te vergelijken met die tot het vormen 
van een „Kassenverband", voorzien in § 46 van het Duitsche 
Krankenversicherungsgesetz. De Duitsche wet laat zoodanig 
Verband echter alleen toe voor het bereiken van met name 
genoemde doeleinden, te weten: 

1". de aanstelling van een gemeenschappelijken boekhouden 
en kassier en andere beambten; 

2°. het afsluiten van gemeenschappelijke overeenkomsten 
met geneeskundigen, apotheken, ziekenhuizen en leveranciers 
van geneesmiddelen en andere hulpmiddelen bij de verpleging; 

8". de oprichting en exploitatie van gemeenschappelijke 
inrichtingen voor genezing en verpleging van zieke leden, 
alsmede tot verzorging van hcrstellenden; 

4". het gemeenschappelijk dragen van de kosten der schade
loosstellingen tot ten hoogste de helft van het gezamenlijk 
bedrag. 

Het ontwerp laat den omvang, waarin de Raden van Arbeid 
van deze bevoegdheid gebruik zullen maken, aan hun eigen 
goedvinden over. behoudens goedkeuring van den Verzekerings
raad of van de Koningin, en behoudens de mogelijkheid van 
opheffing der gemeenschappelijke regeling ingevolge artikel 52 
lid 8 der Hadenwot. 

(8) Deze bepaling stelt buiten twijfel dat ook een door den 
Verzekeringsraad goedgekeurde regeling kan worden opgeheven. 
Geschiedt dit, dan geldt het vierde lid van artikel 52 Radenwet 

Artikel 8. Artikel 8 vormt een dergelijke afwijking van de 
Radenwet als de artikelen 5. (i en 7. en wel van artikel 54 
dier wet. 

(2) Dit voorschrift is ontleend aan artikel 1!)'.) dei' Ge-
meentewet. 

Artikel 9. De inkleeding Is in hoofdzaak geiyj aan die van 
artikel 105 lij 1 der Ongevallenwet. Schending der geheim
houding is strafbaar ingevolge artikel 272 Wetboek van 
Strafrecht of artikel 124 van dit ontwerp. 

79 

II. Ontwerp-Ziektewet. 

Art. S. 

Rechtsgedingen. 

Art. 9. 

Geheimhouding. 

Ontwerp Ziektewet. 



80 [302. 4.] 
Regeling der Arbeiders-ziekteverzekering. I. • )utwerp-Radenwet. I I . Ontwerp-Ziektewet. 

Art. i<». Artikel in. Artikel lo breidt de bevoegdheid tot het eischen 
inlichtingen van Raad vu v a " Inlichtingen, neergelegd in artikel 58 der Radenwet, ten 

Arbeidene, aanzien van de uitvoering der Ziektewet uit tot de bezoldigde 
leden van den Verzekeringsraad, wien hel toezicht Op deze 
uitvoering in de eerste plaats is opgedragen. 

Art. il. Artikel il . Dit. artikel onderscheidt tusschen opgaven, die 
Opgaven en inlichtingen ('(' werkgevpr Ingevolge verordening van den Raad van Arbeid 

van werkgever en/. moet doen, en inlichtingen die in een bepaald geval worden 
gevorderd. De naleving van do hier opgelegde verplichtingen 
wordt verzekerd door artikel 120 (1). 

(2) Het artikel spreekt alleen van „werkgever en alle 
bij een onderneming in dienst zijnde personen". Worden 
Inlichtingen van personen in dienst van een publiekrech
telijk lichaam verlangd, dan verdient liet de voorkeur, 
wanneer zij do inlichting niet vrijwillig geven, de medowor-
king van het bestuur van dat lichaam in te roepen. Derge
lijke verplichting leggen de artikelen 35 en 84 der Ongevallen
wet. 18 der Arbeidswet, i l der Veiligheidswet op. Eennadere 
omschrijving van den omvang der verplichting schijnt hier 
evenmin mogelijk als in de aangehaalde wetten. 

(3) Het geval is allerminst ondenkbaar dat oen werkgever 
tegen het verstrekken der gevraagde inlichting gegronde be
zwaren heeft. Vooral wanneer men zich het geval denkt dat 
eeiv of meer mededingers van dien werkgever deel uitmaken 
van den Raad van Arbeid. Aan dit bezwaar tracht lid 3 tege
moet te komen. Men mag aannemen dat een boven plaatselijke 
verdeeldheden staand ambtenaar als do voorzitter van den Ver
zekeringsraad, wanneer een beroep op hem wordt gedaan, de 
inlichting niet dan bij gebleken noodzakelijkheid zal vergen. 

Voor de opgaven van het eerste lid, die alleen krachtens 
verordening van den Raad van Arbeid verstrekt behoeven te 
worden, is geen beroep noodig. De betreffende verordening moet 
ingevolge artikel 6 door den Verzekeringsraad worden goed
gekeurd. 

Art. 12. Artikel 12. (1) Voor hot nakomen der verplichtingen die 
Aanwijzing van aanspra- deze w c t don werkgever, somtijds onder bedreiging mot straf, 

kol ijk persoon. opletrt. moet vaststaan wie in ieder geval als werkgever is te 
beschouwen. Artikel 5 van de Radenwet bepaalt dit. doch het 
laat zich denken dat de aldus verantwoordelijk gestelde persoon 
de leiding zijner onderneming geheel of gedeeltelijk aan anderen 
heeft toevertrouwd. Daar er met het oog op de Ziektewet geen 
reden is (behoudens de uitzonderingen van artikel 13) juist den 
werkgever persoonlijk aansprakelijk te stollen, mits er slechts 
een bepaaldelijk aangeduide aansprakelijke persoon is, voorziet 
het artikel dat de werkgever een ander kan aanwijzen. De aan
gewezene mag echter geen strooman zijn, die op de naleving 
geenerlei invloed kan uitoefenen, doch de persoon, die met de 
leiding der onderneming belast is of, bij gedeelde leiding, met 
de leiding van oenig deel dor onderneming. 

(2) Het tweede lid is opgenomen met het oog op de 
ondernemingen, die haar vertakkingen over verschillende doelen 
des lands hebben of in verschillende doelen des lands werken 
uitvoeren. Het decentraliseerende karakter van het ontwerp 
vordert in deze gevallen een aansprakelijk persoon ter plaatse 
waar de arbeid verricht wordt. 

(3) (4) en (5). Deze bepalingen zijn overgenomen uit artikel 
201 van het ontwerp Ouderdomswet van U)07 (Tweede Kamer 
zitting 1907—1908 n°. 164). 

Behalve op de in het vijfde lid bepaalde wijze, eindigt de 
aansprakelijkheid van den aangewezene van rechtswege wanneer 
hij niet meer met de leiding belast is. die de eerste twee leden 
van het artikel als voorwaarde stellen, en voorts door intrek
king vanwege den werkgever. 

Art- **• Artikel 13. De bepaling van werkgever in artikel 5 Raden-
Aansprakelijkheid van wet en het in artikel 12 van dit ontwerp bepaalde, stellen 

werkgever naar bur- voor de nakoming der wet aansprakelijk personen, op wie 
gerltfk i'e'-bt. geldelijk verhaal niet altijd mogelijk /.al zijn. De bepaling van 

artikel 13 strekt tot waarborg dat de ziekenkas het haar ver-
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schuldigde altijd zal kunnen Invorderen van dengene die ton 
■lotte de geldelijke aansprakelijkheid behoort to dragen, te 
weten den werkgever naar burgerlijk recht. 

Artikel 14. Artikol 5 van do Radonwot bepaalt, wio als 
werkgever beschouwd wordt, wanneer de onderneming, waarbij 
de arbeiders In dienst zijn. bulten 'slanda is gevestigd. Voor 
de Ziektewet is bel bovendien noodlg, dal <io woonplaats aan-
gowozcn zij van den bulten 's lande wonenden werkgever van 
een nier to lande gevestigde onderneming. 

(2) Hot twoede lid is nagenoeg gelijk aan artikol 82, lid 8, 
dor Ongevallenwet. 

TWEEDE AFDEEIJNO. 

Artikel 15. Dit artikel beliolst hot beginsel, waarop volgende 
artikelen verschillende beperkingen bevatten. 

Do verzekerde moot wegens ziekte ongeschikt zijn tot hot 
verrichten van „zijn arbeid". Welke arbeid dit is, staat wettelijk 
altijd vast. Alle verplicht verzekerden zijn arbeiders in den zin 
van hot Burgerlijk Wetboek. Hot is dus de arbeid waartoe do verzo-
korde zich bij do arbeidsovereenkomst verbonden hoeft. Artikel 40 
(8) zegt wat als arbeid te beschouwen is gedurcndo do maand 
dat do gewezen arbeider na afloop der arbeidsovereenkomst 
nog rocht op ziekengeld heeft en artikel 69 hetzelfde ten aan
zien van don vrijwillig verzekerde dio geen arbeider is. 

Dat ongeschiktheid tot werken wordt aangenomen in de 
gevallen, waarin do wet (zie b. v. Arbeidswet artikol 8) arbeid 
verbiedt, kan niet twijfelachtig zijn. Evenmin, dat de wet 
geen algeheele arbeidsongeschiktheid vordert. Wie niet zijn 
gewone werk kan doen, is ongeschikt tot hot verrichten van 
„zijn arbeid". Zie verder over de gedeeltelijke ongeschiktheid 
artikel 33. 

Artikel 16. (1) „Verzekerd zijn". De bedoeling van de wot is 
niet om alle daaronder vallende arbeiders to verplichten tot 

Wie verzekerd wordt het sluiten van een overeenkomst van verzekering, doch om 
ze te verzekeren. De eerste twee voorwaarden voor een geldige 
overeenkomst — toestemming van partijen en de bekwaamheid 
zich te verbinden — worden hier niet voreischt. Daarom wordt 
don arbeider niet, gelijk in do vorige ontwerpen, do verplich
ting opgelegd om zich te verzekeren, doch, in navolging van 
de Ongevallenwet, de Duitsche en Oostenrijkscho verzekerings
wetten, verklaard dat hij verzekerd is. Mot den dag waarop 
hij arbeider in den zin der wet wordt, is hij verzekerd, on
verschillig of aangifte is geschied of niet. De juiste uitdruk
king van het beginsel der wet voorkomt moeilijkheden van 
rechtskundigen aard, die bij een wettelijke verplichting om 
zich te verzekeren zouden ontstaan. Ook zoude het onbillijk 
zijn den aanvang der verzekering van het aangaan dor over
eenkomst afhankelijk te stellen, waar hot noodzakelijk geacht 
wordt de verplichting tot aangifte (behoudens afwijking door 
den Raad van Arbeid) aan don werkgever op te leggen. 

(2) De bepaling betreft alle personen, in dienst van een publiek
rechtelijk lichaam. Uitgezonderd zijn slechts zy die meer dan 
zeker loon verdienen, zekere belastingen betalen, zeeschepe-
lingen, enz., in het algemeen zij die, waren zij arbeiders in 
dienst bij een onderneming, door artikel 3 (1) a, b, c, d, e, <j, h 
of i der Radenwet zouden zijn uitgezonderd. 

Er is geen reden personen in dienst van een publiekrechtelijk 
lichaam van de verplichte verzekering in het algemeen uit te 
sluiten. Voor een groot gedeelte hunner bestaan er voor opleg
ging dezer verplichting dezelfde gronden als voor andere 
arbeiders, lntusschen is de maatstaf „in dienst van een onder
neming" hier niet mogelijk, omdat niemand kan zeggen of 
zekere verrichtingen van het publiekrechtelijk lichaam als 
onderneming zijn te beschouwen, ja dan neen. Om nu to 
voorkomen dat tal van ambtenaren onder de wet zouden 
vallen, voor wie een dergelijke regeling niet deugt, is de 
mogelijkheid van uitzondering bij Koninklijk Besluit voorbe
houden. 

Art. 14. 
Woonplaatt ren bulten-

landschen werkgever. 

Art. 15. 
Waarvoor verzekerd 

wordt. 
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in de tweede plaata worden uitgezonderd zij vóór wie een 
regeling bestaat of alsnog wordt getroffen. Verwacht mag worden, 
dat zoodanige regeling roor de betrokkenen in bet algemeen 
niet minder gunstig zal zijn dan de wettelijke. Dit waarborgt 
ook do Koninklijke goedkeuring. 

Dal Nederlandachê publiekrechtelijke lichamen bedoeld zijn, 
spreekt vanzelf. Aldus besliste ook de centrale raad van beroep 
27—6—1905 (Weekblad voor de Rechtspraak der ongevallen-
verzekering n°: 564) ten aanzien van artikel 3 lid 8 der Onge
vallenwet. 

(3j Hot dorde lid vormt oon afwijking van artikel 5 (2) 
der Radenwet. — „de persoon, die de onmiddellijke leiding heeft 
van den tak van dienst, waaraan" enz. Deze persoon is altijd 
aangewezen ; dergelijke uitdrukking komt in talrijke gemeente
verordeningen voor. 

Art. 17. 
Verzekering l>ij verblijf 

buiten 's lands. 

Artikel 17. Deze uitbreiding van den algemecnen regel 
omtrent de verblndbaarheid der wet is noodig met het oog 
op personen, die in hun dienstbetrekking voor korten tijd 
buitenslands gaan. Vallen deze personen onder een buiten* 
landsche verzekeringswet, dan behoort de Noderlandsche verze
kering te eindigen. Dubbele verzekering moet altijd worden 
tegengegaan, zooveel te meer dubbele verplichte verzekering, 
omdat de verzekerde dan gedwongen dubbele premie betaalt. 
Daar de uitkeering van ziekengeld, het toezicht, enz., bij 
buitenslands vertoevende personen altijd eenige bezwaren 
oplevert, verdient aanbeveling in dit geval aan de buitenlandsche 
wet den voorrang te laten. 

Dubbele verzekering blijft nu mogelijk ten aanzien van 
verzekerden hier te lande, die onder een buitenlandsche 
ziekteverzekeringswet vallen. Om dezelfde reden zou het ten 
aanzien van deze personen de voorkeur verdienen, zoo de 
buitenlandsche verzekering een einde nam. Hiertoe te geraken 
zal het onderwerp kunnen vormen van verdragen met Staten, 
die een verplichte ziekteverzekering hebben ingevoerd. 

„die hier te lande zijn woonplaats heeft". Zonder deze toe
voeging zou b.v. een Belg, die hier een maand gewerkt heeft 
en verzekerd i.s geweest, na zijn terugkeer in België een 
maand verzekerd blijven. 

Art. 18. 
Voortduren der verzeke

ring tijdens de uitkee
ring. 

Artikel 18. Dit artikel doet de verzekering voortduren, 
ook al wordt de arbeider tijdens zijn ziekte ontslagen. De bepaling 
is van belang met name voor de toepassing van artikel 40 
en voor de vrijwillige voortzetting der verzekering (artikelen 
67 (2) en 71 (2)). 

Art. 19. 
Vrijstelling 

zekering. 
van de ver-

Artikel 19. a. Personen, wier dagloon ingevolge artikel 4 
der Radenwet geacht wordt minder dan f 0.40 te bedragen, 
zullen in de overgroote meerderheid der gevallen niet be
lmoren tot den kring der arbeiders, wier verzekering bij dit 
ontwerp wordt bedoeld. Daarom wordt ontheffing, op eigen 
verzoek, mogelijk gemaakt. 

b. Zullen de lijders aan chronische ziekten geen on
evenredige belasting der ziekenkas veroorzaken, dan moet 
hun een premie worden opgelegd die in vele gevallen 
niet tremakkelijk zal zijn op te brengen. Ook het vinden van 
weik zal hun daardoor zeer worden verzwaard. Hen van de 
verzekering om deze reden uit te sluiten, is een oplossing die 
niet vrij is van hardheid, omdat zij de betrokkenen officieel 
tot chronische lijders stempelt, en in vele gevallen naar de 
liefdadigheid verwijst. Ook zou hun uitsluiting een keuring 
bij den aanvang der verzekering noodzakelijk maken (hier
over nader bij artikel 2<b. 

Nadat de bezwaren tegen een onbeperkte opneming der 
chronische lijders door een negenjarige ervaring waren aan
getoond, heeft de Duitsche wetgever de voorziening getroffen 
die in artikel 10 is nagevolgd. Volgens deze bepaling zullen 
lijders aan sleepende ziekten verzekerd zijn. doch hij die de 
bezwaren daarvan ondervindt, vrijgesteld kunnen worden. Het 
verzoek daartoe zal b.v. gedaan worden door arbeiders, die 
vaak ziek. maar in de tusschenpoozen tot werken goed in 
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staat, zijn. Wil zoo Iemand zich latei weet verzekeren, dan 
staat de weg der vrijwillig' verzekering voor hem open; is 
hij tevens tegen ongevallen verzekerd, zoo kan hij de helft 
der premie van zijn werkgever terug vorderen (artikel 75 (2). 

e. Volgens artikel 89 (1) a en b behoeft verzekerden, die 
h\\ den aanvang der verzekering ongeschikt tot wei-ken of 
zwanger zijn, geen ziekengeld te worden uitgekeerd; de redenen 
hiervoor geeft de toelichting op dat artikel. Daaruit volgt dat 
zulke personen vrijgesteld moeten kunnen worden van de ver
zekering, anders moeten zij premie betalen zonder zekerheid 
op uitkeering. Ook volgens de Duitsehe wet zijn zij, die hij 
den aanvang der dienstbetrekking ongeschikt tol werken zijn. 
niet verzekerd. 

De vrijstelling behoeft niet aanstonds bij den aanvang der 
verzekering te worden gevraagd. 

Art. 20. Artikel 20. (1). De aanwijzing van den geneeskundige, die 
. „ . . natuurlijk niet voor elk geval opnieuw behoeft te geschieden, Geneeskundig onderzoek. ^ ^ ^ d e n R a a d y a n ^ .(1 0 V ( , . . ( . l a t ( ,K N ,„,,„ ,,,.„. 

genoegen met de verklaring omtrent een verzekerde van den 
geneeskundige die hem behandelt, zoo verzet zich het artikel 
daartegen niet. Gewoonlijk zal echter de Raad van Arbeid wel 
een anderen geneeskundige aanwijzen. 

De naleving der bepaling wordt niet door een strafbepaling 
verzekerd, maar door inhouding van ziekengeld (artikel 89(1)/) 
of oplegging dor hoogste premie (artikel 48). 

(2). „Een geneeskundig onderzoek". Uit deze woorden volgt 
niet, dat de Raad van Arbeid telkens slechts één onderzoek 
zou mogen gelasten en niet bevoegd zou zijn bij twijfel een 
of meer andere geneeskundigen te raadplegen. 

„bij de inschrijving." Of keuring bij den aanvang der ver
zekering noodig is, wordt ter beoordeeling van den Raad van 
Arbeid gelaten. 

Art. 21. Artikel 21. (1). Daar de verzekering niet door overeenkomst, 
maar onmiddellijk krachtens de wet ontstaat, moet de wet uit-

^vimf'aps^wru61118'111^ drukkelijk zeggen bij welke ziekenkas de Inschrijving, en dus de 
verzekering, geschiedt. Dienaangaande mag geen twijfel bestaan. 

In navolging van de Duitsehe en Oostenrijksche wetten 
doet het ontwerp de inschrijving geschieden bij de kas van 
de plaats, waar de verzekerde pleegt te werken. Evenals het 
die de medewerking van den werkgever voor de aangifte en 
de premiebetaling waarborgt. 

In verband met de algemeene omschrijving welke artikel :; 
Radenwet van het begrip arbeider geeft, zijn er gevallen waarin 
het voor een werkgever niet gemakkelijk zal zijn om te beoor-
deelen of de persoon die hij in dienst heeft, of die voor hem 
werkt, onder de wet valt, ja dan neen. Een omschrijving, 
waardoor twijfel te dien aanzien werd uitgesloten, wordt niet 
feit der arbeidsovereenkomst de verzekering schept, beslist de 
plaats waar de arbeid verricht wordt, bij welke kas de ver
zekering geschiedt. De verzekerde ontvangt zijn ziekengeld 
ter plaatse waar hij anders zijn loon int. Te dier plaatse zal 
het toezicht op den verzekerde vanwege de ziekenkas het 
best worden uitgeoefend. De rechter binnen wiens rechtsgebied 
die plaats gelegen is, is ook bevoegd in zaken betreffende de 
arbeidsovereenkomst (Rechtsvordering artikel L25b). 

(2). Intusschen, niet altijd wordt de arbeid binnen hei ge
bied van eenzelfden Raad van Arbeid verricht; men denke 
b.V. aan arbeiders, in dienst bij inrichtingen van vervoer. Het 
toezicht op deze verzekerden zal bij ledere regeling i lelijk 
zijn. Voor de Inschrijving van dezen wordt aangewezen de 
kas tor plaatse waar de onderneming gevestigd is. omdat 
deze kas zich omtrent hun in dienst treding en loon het 
best kan inlichten. 

(3). Kan de inschrijving ook niet volgens lid -J geschieden 
— b.v. doordat de verzekerde in dienst van meer dan één 
onderneming of publiekrechtelijk lichaam is, of doordat de 
onderneming buiten 's lands gevestigd is —. dan kan in leder 
geval een kas worden aangewezen Ingevolge het derde lid. 

Volgens artikel 3 der Radenwet wordt onder arbeider niet 

ving geschiedt. 
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verstaan, degene wiens gemiddelde dagloon meer bedraagt 
dan «UI voor bel gebied van lederen Baad van Arbeid, of 
gedeelte daarvan, vastgesteld bedrag. Arbeider In don zin der 
Wel is slechts hij, wiens gemiddelde dagloon ml&der bedraagt 
dan bel bedrag, raetgeBteld voor den Raad van Arbeid, of 
gedeelte daarvan, binnen wiens gebied hij verblijft. De Baad 
van Arbeid /.al /.icli daarom ton aanzien van ben, dio voor 
verzekering bij zijn ziekenkas in aanmerking komen doch binnen 
het gebied .van een anderen Baad van Arbeid verblijven, 
moeten vergewissen of hun dagloon het voor dien Raad van 
Arbeid vastgestelde bedrag niet overschrijdt. 

Art. 22. Artikel 22. (1) Volgens artikel 21 zal in ieder geval de kas 
. aangewezen zijn, waarbij de verzekering geschiedt. In den 

u v o r u r f i c i i t t ier vorzokc* ■ _■ «•_ ■% -, •, 1 »Ï ■ <• T i_ « 
r jn regel zal die kas de daarvoor meest geschikte zijn. Intusschen 

is het bij de groote verscheidenheid der personen, die ingevolge 
deze wet verzekerd zullen zijn, en het daarmede gepaard gaande 
verschil in toestanden waarin de wet ingrijpt, onvermijdelijk 
dat de wettelijk aangewezen kas haar taak ten aanzien van 
sommige bij haar verzekerden bezwaarlijk kan vervullen. Voor 
zooverre deze bezwaren niet met behulp van artikel 53 der 
Radenwet (waarbij de Raden van Arbeid tot samenwerking 
worden verplicht) kunnen worden opgeheven, tracht artikel 22 
er aan te gemoet te komen. Een onbeperkte bevoegdheid tot 
overdracht kan natuurlijk niet gegeven worden, al ware het 
slechts wegens het gevaar voor afschuiving der slechtste 
risico's. 

(2) Wanneer de verzekerde of zijn werkgever bezwaren heeft 
tegen de overdracht, kan hij die aan het oordeel van den 
Verzekeringsraad onderwerpen. Een termijn voor dit beroep te 
bepalen, komt niet noodig voor. 

Art. 23 en 24. Artikel 23. (1) De aangifte schept niet de verzekering, doch 
Aangifte. dient slechts ter vergemakkelijking van de uitvoering. Geschiedt 

geen aangifte, zoo moet de Raad van Arbeid toch inschrijven 
(artikel 26 (1)). Het is evenwel duidelijk, dat de aangifte voor 
de ziekenkassen van het hoogste belang is, omdat zij in den 
regel alleen door aangifte zullen vernemen wie bij haar ver
zekerd zijn. in het belang eener nauwkeurige aangifte, dient 
de verplichting hiertoe den werkgever opgelegd. De wet zou 
in haar geheel niet uit te voeren zyn zonder een bepaling 
dio do medewerking van den werkgever voor de aangifte en 
de premiebetaling waarborgt. 

In verband met de algeineene omschrijving welke artikel 3 
Radenwet van liet begrip arbeider geeft, zijn er gevallen waarin 
het voor een werkgever niet gemakkelijk zal zijn om te beoor-
deelen of de persoon die hij in dienst heeft, of die voor hem 
werkt, onder de wet valt, ja dan neen. Een omschrijving 
waardoor twyfel to dien aanzien werd uitgesloten, wordt niet-
mogelijk geacht. De werkgever zal zich echter zekerheid kunnen 
verschaffen door de aangifte te doen, of door ter plaatse waar 
de aangifte moet gedaan worden inlichting te vragen. Aldus 
geschiedt ook in Duitschland en Oostenrijk. Artikel 121 van 
het ontwerp, dat transactie voor de geldboete toelaat, en arti
kel 30, dat den werkgever in bepaalde gevallen tot schade
vergoeding verplicht, zijn zóó gesteld, dat de werkgever, die 
te goeder trouw de aangifte verzuimt, daarvan niet licht nadee-
lige gevolgen zal ondervinden. 

De redenen waarom de verplichting tot aangifte den werk
gever is opgelegd, zijn van zuiver praktischen aard. Op zich 
zelf ware het zeker wenschelijk de verzekerden, als eerst be
langhebbenden, hiermede te belasten. Doch in het algemeen 
wordt dit niet mogelijk geacht. 

Die mogelijkheid kan bestaan in sommige gebieden ten 
aanzien van bepaalde groepen van verzekerden. Ook kan z\j 
gaandeweg grooter worden, al naarmate de beginselen der wet 
iiHer zullen zijn doorgedrongen. De beoordeeling van een en 
ander laat het ontwerp den Raad van Arbeid over (artikel 25). 
Wanneer, en voorzooverre, de Raad van Arbeid van meening 
is, dat de verplichting tot aangifte den verzekerden zelf kan 
worden opgelegd, heeft hij daartoe, behoudens hoogere goed
keuring, de bevoegdheid. Mocht de ervaring aantoonen dat 
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zoodanig voorschrift algemeen kan worden Ingevoerd, dan zal 
de wet dienovereenkomstig zijn te wijzigen. 

Do Jongste ontwerpen In Dultschland ra Oostenrijk loggen 
do verplichting tot eigen aangifte op aan de zoogenaamde 
huisindu.strioolen, waaronde, zij ocht.ei alleen verstaan zelf
standig werkende personen, die tot hun werkgevers niet in 
oen verhouding van dienstbetrekking staan. Dezulken vallen 
niot ondor dit ontwerp, doch het zou kunnen blijken dat aan 
de thuis werkende arbeidere de verplichting tot aangifte moot 
kunnen worden opgelegd. . 

Om in dergelijke gevallen de wet aan de bijzondere omstandig
heden aan te passen, wordt den Baden van Arbeid in deze en 
andere bepalingen de noodige vrijheid van beweging gelaten. 

„welker mededeeling in verband met de inschrijving nood
zakelijk is". Do bedoeling dezer woorden is den Raad van 
Arbeid ecnigo zelfbeperking op to leggen en te voorkomen dat 
de aan den werkgever opgelogde verplichting worde misbruikt 
tot het verzamelen van gegevens die voor de uitvoering dezer 
wet niet vereischt zijn. 

De punten waaromtrent aangifte moet geschieden, zullen in 
het algemeen de volgende zijn: 

a. naam en woonplaats van den werkgever; 
b. naam van den verzekerde en plaats waar hij zijn wer

kelijk verblijf heeft; 
c. dag waarop de verzekering is aangevangen of geëindigd; 
d. loon van den verzekerde; 
e. of de verzekerde verzekerd is krachtens de Ongevallen

wet 1901, of wegens een andere verzekering recht heeft op 
eenige vergoeding of uitkeering bij ziekte (dit laatste in ver
band met artikel 35). 

Het onder e genoemde behoeft de werkgever niet te weten. 
De Raad van Arbeid kan echter voorschrijven dat de werkgever 
aan de ziekenkas mededeelt hetgeen de verzekerde zelf hem 
dienaangaande verklaart. 

(2) Deze, aan de jongste Oostonrijksche ontworpen ontleende 
bepaling, voorziet een zeer vereenvoudigde regeling der aangifte. 

(8) Ook zonder dat de verzekerde er too verplicht is, zal 
dus zijn aangifte door de ziekenkas moeten worden aangenomen. 

De hier geschonken bevoegdheid zal den verzekerde te stade 
komen, wanneer hij niet ingevolge artikel 27 (3) van zijn 
werkgever verneemt dat hij ingeschreven is. 

Artikel 24. (1) Het ontvangbewijs is o. a. noodig met het 
oog op de strafbepaling van artikel 120. 

(2) Artikel 36 der Ongevallenwet schrijft in dit geval 
een te adviseeren dionstbrief voor, met het oog op den termijn 
van beroep. In verband mot artikel 118 lid 2 komt dit 
hier onnoodig voor. 

Artikel 25. (1) Zie de toelichting op artikel 23 (1). 
(2) Wanneer de verzekerde zelf tot aangifte verplicht is, 

moet voorkomen worden dat hij hiermede wacht, totdat hij in 
aanmerking komt om ziekengeld te trekken. Het ziekengeld 
wordt daarom gehalveerd, indien hij vóór de aangifte niet zijn 
aandeel (d.i. 50 %) v a n de premie heeft opgebracht. Is hem 
door den werkgever wél de halve premie afgehouden — van 
den aanvang af of sedert ten minste een maand —, dan krijgt 
hij vol ziekengeld. De werkgever heeft dan vermoedelijk die 
halve premie niet aan de ziekenkas afgedragen, immers deze 
had anders den verzekerde wel ingeschreven, en in dit geval 
wordt het ziekengeld door den werkgever aan de ziekenkas 
vergoed (art. 30 (3)). 

(3) Het tweede lid regelt liet geval dat de werkgever de 
premie betaalt. Maar volgens artikel 53 kan de verzekerde ook 
verplicht worden de premie, geheel of voor de helft, zelf te 
betalen. Den verzekerde die zich niet heeft aangegeven, zn'n 
verplichting tot premic-betaling niet is nagekomen, en zich 
aanmeldt wanneer hij ongeschikt is tot werken, wordt wegens 
die ongeschiktheid geen ziekengeld uitgekeerd. 

Volgens het bepaalde in lid 2 en 3 verliest dus de ver
zekerde het halve ziekengeld, indien hij zich niet heeft aan-
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gegeven en hem dientengevolge niet de halve premie van zijn 
halve loon is afgehouden; bel geheale ziekengeld, indien hij 
zeif premie had moeten betalen; terwijl hem vol ziekengeld 
wordt uitgekeerd, indien hij zijn aandeel in de premie wel 
beefl opgebracht, omdat hij dan blijkbaar zonder opzet de 
aangifte heeft verzuimd. 

Art. 20. Artikel 26. (1) Hot belang van de ziekenkas brengt mede 
De inschrn'ving. Imleeling dat de inschrijving geschiedt, want, ingeschreven of niet, de 

in loonklasse. verzekerde, heeft, behoudens de bepalingen van het vorige 
artikel, als hij ziek is recht op ziekengeld. 

De zorg voor de inschrijving wordt aan het bestuur van 
den Raad van Arbeid opgedragen, niet aan den Raad zelf. 
Dit is overeenkomstig het stelsel der Radenwet, die den Raad 
van Arbeid de bevoegdheid geeft tot het maken van uitvoerings-
verordeningen, maar de dageUJksche leiding bij het bestuur 
doet berusten. Zoo kan, ingevolge artikel 19, het bestuur 
van de verzekering vrijstellen; het bestuur stelt, voor ieder 
geval, de loonklasse, en daarmede het bedrag van premie en 
ziekengeld, vast. Doch de Raad van Arbeid bepaalt, binnen 
de door de wet aangegeven grenzen, de regelen volgens welke 
een en ander moet geschieden, het bedrag van premie en 
ziekengeld in het algemeen. 

Van de beslissingen van het bestuur staat beroep open 
op den raad van beroep. 

(3) Krachtens het hier bepaalde kan de Raad van Arbeid 
voor bepaalde vakken een type-loon vaststellen. De berekening 
van het loon behoeft dan niet voor iederen verzekerde afzonder
lijk te geschieden, hetgeen de inschrijving niet weinig ver
eenvoudigt. Blijkt echter dat de verzekerde meer of minder 
verdient, dan moet hij in een andere klasse worden inge
deeld. 

A r t - 27- Artikel 27 (1) en (2). De Raad van Arbeid zal verstandig 
Kennisgeving der inschrü- doen in deze kennisgevingen op te nemen een herinnering 

vin£- aan het beroep, dat artikel 117 van de inschrijving enz. 
toekent. Is dit in de kennisgeving opgenomen, dan moet de werk
gever het ingevolge lid 3 aan den verzekerde overbrengen. 
Dergelijke de uitvoering betreffende bepalingen behooren echter 
niet in de wet thuis, doch kunnen aan den Raad van Arbeid 
worden overgelaten. 

(8) Op niet-nakoming staat straf (art. 120). 
..in zijn dienst." De werkgever kan niet verplicht worden 

tot het doen van kennisgevingen aan personen die zijn dienst 
inmiddels verlaten hebben. Voor deze personen, die dus slechts 
enkele dagen verzekerd zijn geweest, is het belang der kennis
geving intusschen uiterst gering. Wat het beroep betreft, zie 
art. 118, lid 2. 

A | L -8- Artikel 28. (1) De bepaling stemt overeen met artikel 101 
Dubbele inschrijving. der Radenwet. De nadruk valt op de poging tot voorkoming 

van geschil. 
(2)llEen verzekerde, die bij twee kassen staat ingeschreven, 

zou ongemerkt dubbel ziekengeld kunnen innen. Het gevaar 
schijnt intusschen, bij de wijze waarop de verzekering in dit 
ontwerp Ie geregeld, niet groot. Blijkt de vergissing, dan is 
de verkeerde inschrijving nietig. Betaald ziekengeld kan worden 
teruggevorderd, betaalde premien worden vergoed. 

A r t - -'■'• Artikel -2U. (1) De ziekenkas mag door verzuimde aangifte 
Gevolgen van verzuimde natuurlijk geen nadeel lijden. De vordering wegens premie 

of onjuiste aangifte ten verjaart echter in twee jaren (artikel 04). 
opzichte der premie. | ,.,, W a f l ,|(, werkgever tot aangifte verplicht, dan mag de 

verzekerde niet verplicht worden achterstallige premie bij te 
betalen, tot een voor hem wellicht niet onbelangrijk bedrag. 
JJ^i3) De verzekerde, die geen aangifte heeft gedaan, is de 
<v hterstallige premie, geheel of voor de helft, verschuldigd. 
Zoil'Jer deze bepaling zou de verleiding om geen aangifte te 
I ieii, 'ii zoodoende de premie in den zak te houden, velen te 

»Uul zijn. UitUSSCben dient ook hier rekening gehouden met 
hen. die niet wisten, dat zij onder de wet vielen. Het derde 
lid maakt zulks mogelijk. 
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kengeld. 

Art. :w. Artikel 80. (1) en (2) Verzuim in de aangifte is strafbaar 
Aansprakelijkheid van Ingevolge artikel L20. Bovendien lede werkgever de achterstallige 

werkgever voor zieken- premie verschuldigd volgens h<!t vorige artikel, Kan aangetoond 
gold. worden dat hij de aangifte verzuimd I ft, terwyi moet aan

genomen worden dat hij wist daartoe gehouden te zijn, dan 
kan hij bovendien worden verplicht tot betaling van vergoeding 
volgen* artikel 80. Van deze uitspraak staat beroep open 
(artikel 117 (1)6). 

„van wien is aan te nemen". Deze uitdrukking is, evenals 
in artikel 121 (2), ontleend aan artikel 51 der wel op de 
Bedrij fsbelasting. 

(3) Zie de toelichting op artikel 25 (2). 
(4) Onder deze bepaling valt bijv. het geval dat de MI 

zekerde bij een te hooge loonklasse is ingedeeld. 

^ r t jL Artikel 31. (1) Verband te leggen tusschen het bedrag 
van het ziekengeld, en dus van de premie, en het loon van 

D 1 ° L ^ i 7 e t g e e i s d l t Z'e" d e n verzekerde, ligt in den aard der zaak. [mme» het zieken
geld is een door de wet voor het geval van ziekte afge
zonderd deel van het loon. Ook de praktische voordeden liggen 
voor de hand. Dat de in ons land bestaande ondersteunings-
fondsen in den regel een anderen maatstaf aanleggen, zal dan 
ook wel verklaard moeten worden uit de moeielijkheid voor 
zoodanige fondsen om het loon te weten te komen. 

Het halve loon is in het algemeen ook het laagste zieken
geld volgens de Dultsche en Oostenrijksche wetten, [ntusachen 

, ook volgens die wetten niet de helft van het werkelijke loon. 
Moest voor iedere uitkeering het werkelijke loon van den 
verzekerde worden vastgesteld, de premie alle schommelingen 
van dat loon volgen, zoo zou de taak der ziekenkasbo-
sturen onuitvoerbaar zijn, of althans veel omslachtiger dan 
noodig is. Al moge toch eenig verband tusschen ziekengeld 
en loon van den verzekerde gewenscht zijn, dat het juist de 
helft van zijn loon is, brengt geen enkel belang mede. Men 
heeft dan ook steeds een denkbeeldig standaardloon als grondslag 
aangenomen. In den laatsten tijd is in Duitschland zoowel als in 
Oostenrijk het streven gericht op groepeering van de verzekerden 
naar de werkelijk verdiende loonen. en vaststelling van het 
ziekengeld overeenkomstig het gemiddelde der kla.-se waarbij '1° 
verzekerde is ingedeeld. De Dultsche wet laat loonklassen toe bij do 
Ortskrankonkassen (§ 20). De bezwaren tegen het loonklassen-
stelsel in Oostenrijk aangevoerd, komen voornamelijk voort uit 
de moeielijkheid om van hot oude stelsel hierop over te gaan 
(zie de uiteenzetting in de toelichting van het Oostenrijksche 
ontwerp §§ 16 en 17). De voordeden van het loonklassenstelsel 
zijn dat het, met behoud van het verband tusschen loon. 
premie en ziekengeld, een gemakkelijke berekening van een 
en ander mogelijk maakt. Nu de wetgever nog vrij is in zijn 
keuze moet deze dan ook ongetwijfeld ten gunste van het 
loonklassenstelsel uitvallen. De nadere uitwerking wordt in 
artikel 51 gegeven. 

„bij den aanvang der ongeschiktheid tol werken". Er is 
geen reden loonsverhooging gedurende de ongeschiktheid tot 
werken voor hot ziekengeld in aanmerking te doen komen. 
Anders zou ook de werkgever door een voorgewende loons 
verhooging zonder eenige opoffering zijnerzijds den arbeider 
hooger ziekengeld kunnen bezorgen. 

i —) „uitgezonderd Zondagen", enz. Aldus de Ongevallenwet. 
De Duitsche wet en de ontwerp-Reichsversicherungsordnung 
kennen ziekengeld toe voor iederen werkdag, de Oostenrijksche 
wet en het jongste ontwerp behelzen geen z Innige beperking. 
Zij is in dit ontwerp opgenomen, omdat als regel de zieke 
arbeider op die dagen iccow Inkomsten derft. <>ok worden volgens 
artikel 4 der Badenwet ter vaststelling van het dagloon week-
loonen gedeeld door zes. Aan den Raad van Arbeid wordt bij 
artikel 32 de bevoegdheid gelaten een regeling te treffen waarbij 
ook over Zondagen enz. ziekengeld word! uitgekeerd. 

„te boginnen met den vijfden dag". „Een bij bijna alle 
ondersteuningsfondsen voorkomende eisch is, dat men ten 
minste van 3 tot 14 dagen ongeschikt moet zijn om te werken 
of althans om te verdienen." (Rapport van de Maatschappij tot 
Nut van 'tAlgemeen „de Ziekenfondsen in Nederland", bladz. 82). 
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Als onmisbaar wapon togen voorgewende ziekte is een 
wachttijd van :s dagen opgenomen in de Duitsche wet (in liet 
algemeen ook in de ontwerp-Relchaverelcherungsordnung). Do 
Oostenrijksche wet kent alleen ziekengeld toe bij ziekte die 
meer dan 3 dagen duurt, maar dan van den eersten dag der 
ziekte at'; wegene het vele misbruik waartoe deze bepaling 
aanleiding gaf. voorziet hot jongste ontwerp een wachttyd, in 
ieder geval, van één dag. 

In dit ontwerp wordt als algemeeno rogel een wachttijd van 
vijf dagen voorgesteld: a als middel om misbruik te voorkomen, 
b om tijd te lattin voor eon behoorlijk onderzoek. De onder
vinding elders opgedaan heeft geleerd, dat aan de ziekenkassen 
alle middelen tegen misbruik door voorwending van ziekte ten 
dienste moeten staan, terwijl een termijn van vijf dagen om 
oen aanspraak op ziekengeld te onderzoeken, in vele ge
vallen noodig zal zijn. Tot het maken van afwijkende regelingen 
geeft artikel 32 den Raad van Arbeid do bevoegdheid. 

„gedurende ten hoogste zes maanden". Duitsche wet en 
ontwerp: 26 weken; Oostenrijksche wet: 20 weken; Oosten-
rijksch ontwerp: een jaar. Nutsrapport (1895): „De meest 
voorkomende duur is 13 weken, voor de volle uitkeering, 
waarop dan dikwijls nog een meer of minder aantal weken 
volgt met een lager bedrag." Bij de regeling der invalidi
teitsverzekering zal deze termijn nader zijn te overwegen. 

(3) De Duitsche wet kent bij bevalling ziekengeld (dus half 
loon) gedurende ten minste zes weken toe; de Oostenrijksche 
wet gedurende 4 weken na de bevalling. 

Dit ontwerp laat uitkeering ook vóór de bevalling toe en 
wel van het begin der ongeschiktheid tot werken af (het ont-
werp-Reichsversicherungsordnung beperkt de uitkeering vóór 
de bevalling tot twee weken). Het ontwerp vermijdt de be
zwaren, waarop de toelichting op het Oostenrijksche ontwerp 
(bladz. 177) wijst, te weten dat de kraamvrouwen te vroeg 
aan het werk gaan, 1. omdat het ziekengeld lager is dan het 
loon, 2. omdat het doorgaat ook al hervatten zij den arbeid. 

„Van den eersten dag der ongeschiktheid af". De gronden 
voor een wachttijd vallen in dit geval weg. 

Art. 32. 
Door de wet toegelaten 

ziekengeld. 

Art. 33. 
Gedeeltelijke uitkeering. 

Artikel 32. De Raad van Arbeid behoeft niet tot de bij dit 
artikel gestelde grenzen te gaan, zoodra hij de voorwaarden 
wijzigt. "Wie tot het meerdere bevoegd is, mag ook het min
dere doen. Zoo kan het ziekengeld op l1/2 maal het bedrag 
van artikel 31, de wachttijd op 3 dagen gesteld worden enz.. 

Natuurlijk kan zoodanige wijziging niet ten aanzien van 
bepaalde verzekerden, doch moet zij algemeen geschieden. 
Het zelfde beginsel dat artikel 175 der Grondwet een verbod 
van privilegiën in het stuk van belastingen deed uitspreken, 
geldt uit den aard der zaak ook hier. 

Artikel 33. Het doel dor ziekteverzekering is den verzekerde 
in meerdere of mindere mate schadeloos te stellen voor het 
door hem geleden nadeel. Met den tijdsduur waarover zich dit 
nadeel uitstrekt, heeft zij niet te maken: de uitkeering is in 
tijd altijd begrensd, anders valt zij onder invaliditeits-ver-
zekerlng. Moeilijker is de vraag te beantwoorden of de ziekte
verzekering rekening moet houden met den omvang van het 
nadeel, in zoover deze afhankelijk is van de mate van arbeids-
'niiresi hiktheid. In navolging van het bij artikel 21, lid 2, b, 
der Ongevallenwet voor de ongevallen-rente bepaalde, laat het 
ontwerp toe het bedrag van het ziekengeld te doen vast
stellen in verhouding tot de verloren geschiktheid. Zoo toch 
wordt het verband tusschen geleden nadeel en schadever-
goedlng het best bewaard. Vol ziekengeld bij gedeeltelijke 
ongeschiktheid kan bovendien misbruik in de hand werken; 
geen ziekengeld in dat geval, weerhouden van hervatting van 
den arbeid en daardoor wellicht genezing belemmeren. 

De schatting der verloren geschiktheid is echter gemakke
lijker gezegd dan gedaan; vooral ook de beoordeeling van de 
geschiktheid van den verzekerde tot het verrichten van anderen, 
„voor hem passenden arbeid". Het laat zich hooren dat de 
Duitsche en Oostenrijksche wetten, die de uitvoering voor het 

Ontwerp Ziektewet. 



Bijlagen. [309 . 4.] Tweede Kamer. 8s« 
Regeling der Arbeiders-ziekteverzekering. I. Ont werp-Radenwet. I I . Oiitwerp-Ziekiewet. 

grootste doel in tanden legden van de besturen van bijzondere 
Ifftssnn, een dergelijke macht aan deze besturen niet toever
trouwden. Volgens in'! ontwerp evenwel wordt de beoordeellng 
van ren en ander opgedragen aan door bel openbaar gezag 
Ingestelde, mei talrijke waarborgen van onpartijdigheid en 
plaatselijke bekendheid omringde lichamen. Vertrouwd mag 
worden dat de Baden van Arbeid in staat zullen blijken om 
te beoordeelen, zoowel, mei behulp van geneeskundige ver
klaringen, dl' mate van verloren arbeldsgeschiktheid, als de 
vraag wat voor den verzekerde passende arbeid is. 

„in de gelegenheid". Do verzekerde kan in staat z\jn oon 
gedeelte van zijn werk te verrichten (b.v. balve dagen), of oin 
ander welk te doen. maar tocb brOOdelOOS zijn, omdat hein 
de gelegenheid daartoe ontbreekt. Ook met deze omstandig' 
lieid moet de Raad van Arbeid rekening kunnen houden. Ihi 
zoude toch onbillijk kunnen zijn iemand in dezen toestand zieken
geld to onthouden. Korting van ziekengeld kan dus op hem, die 
voor zijn gewone werk ongeschikt is geworden, slechts worden 
toegepast indien o. hij gedeeltelijk tot werken in staat is, l>. de 
andere arbeid voor hem passend is, e. hij in de gelegenheid 
is een gedeelte van zijn gewone werk ot' anderen arbeid te 
verrichten. Ook dit laatste punt moet naar de omstandigheden 
van ieder geval beslist worden. 

Dat verschil van opvatting bij de Raden van Arbeid ver
scheidenheid in de toepassing der wet zal veroorzaken, is een 
aan decentralisatie onvermijdelijk verbonden gevolg. Van alle 
beslissingen betreffende de uitkeering van ziekengeld staat 
echter beroep open (artikel 117 (1) b). 

.anderen arbeid." Uit het verband blijkt genoeg
zaam dat met anderen arbeid is bedoeld, andere dan waartoe 
de verzekerde zich bij de arbeidsovereenkomst verbonden heeft 
(vgl. de toelichting op art. 15). 

^ r t jj£ Artikel 34. Al laat het ontwerp hooger premie voor lijders aan 
een sleepende ziekte toe, toch dient een grens gesteld aan den 

Herhaalde ongeschiktheid ( ] u u r j e r uitkeeringen. Zij, die nu en dan arbeiden, maarden 
tof "WPI'Kpn 

meesten tijd ziek zijn, zijn niet te verzekeren. Een overeen
komstige bepaling in de Duitsche wet, is bij de wijziging in 
1892 uitgebreid. In de Oostensijksche wet ontbreekt zij, maar 
het nieuwe ontwerp bevat een dergelijk voorschrift in § 41 
lid 3, met de toelichting dat het ontbreken hiervan in de 
bestaande wet een leemte is gebleken. 

Volgens deze bepaling zal dus, zoodra een verzekerde in een 
tydvak van 12 maanden gedurende 6 maanden ziekengeld heeft 
genoten, een termijn van 12 maanden ingaan, waarin hy ge
durende slechts 3 maanden ziekengeld krijgen kan. Komt de 
nieuwe ziekte uit een andore oorzaak voort, dan is er voor 
deze beperking geen reden. Aldus ook de Duitsche wet § (ia 
n". 3 en § 26a n". 3. 

Art. 35. Artikel 35. Het tweede lid van artikel 1638c Burgerlijk 
Loon en ziekengeld Dub- Wetboek bepaalt dat ziekengeld in mindering komt van tijdens 

bele verzekering, ziekte uitgekeerd loon. Toch schijnt het noodig het geval te 
voorzien dat het loon geheel of voor een gedeelte wordt door
betaald. Anders zou de arbeider die elders voor uitkeering bij 
ziekte verzekerd is en daarvoor premie opbrengt, zijn zieken
geld met het bedrag dier uitkeering zien gekort, terwijl de 
arbeider die van zijn werkgever loon doorbetaald krijgt, daar
nevens het volle ziekengeld zou ontvangen. 

Wat de bepaling betreft aangaande uitkeeringen krachtens 
een andere verzekering, wordt wederom een beroep gedaan 
op de ervaring in Duitschland en Oostenrijk. Zij dwingt 
de bestaande zoogenaamde ondersteuningsfonden haar werk
zaamheden te staken ot' bclamrrijk te wijzigen (zie hierover 
het algemeen gedeelte dezer toelichting). Het moge een nadeel 
van deze bepaling zijn, dat zij den arbeider feitelijk belet zich 
voor geval van ziekte het hooger inkomen te verzekeren dat 
hij dan wellicht behoeft, hare weglating schept het veel grootere 
nadeel, aan zoodanige verzekering voor de ziekenkassen ver
bonden. Het Oostcnrijksche ontwerp ontleent de bepaling aan 
de Duitsche wet (ook overgenomen in de ontwcrp-Reichsver-
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slcherungsordnung $ 204), pael de volgends toelichting: „dat 
den ziekenkassen nlei langer een wapen mag ontbreken tegen 
(]<• dubbele verzekering, den gevaarUJksten vijand der ziekte-
verzekering. Dal de arbeiden ban aanvankelijk verzet tegen 
de bestrijding der dubbele verzekering bebben opgegeven, is 
inj de doorvoering der ziekteverzekering reeds lang gebleken" 
(bladz. 182). 

Met deze'ervaring voor oogen ware bet niet te verdedigen 
de bepaling achterwege te laten. Opgemerkt zij, dat mogelijk 
blijft de verzekering van uitkeering van het verschil tusschen 
loon en ziekengeld. 

(1) „of een Mildere wet," hetzij thans reeds bestaande of 
later in te voeren. 

„Vóór de uitkeering", dat is aan den verzekerde zelf, 
of aan een ander ingevolge artikel 87. 

Op niet-nakoming dezer verplichting staat straf(artikel 120). 
(2) „dagloon". In deze weinig voorkomende gevallen 

wordt dus niet het gemiddelde van de loonklasse, doch het 
werkelijk dagloon als grondslag genomen. 

Art. 36. Artikel 86. (1) Vergelijk artikel 29, lid 1, der Ongevallenwet. 
_ . (2) Vgl. Ongevallenwet artikel 29, lid 6. De algemoene 
Oproeping van verzeker- , , , ,- A--J ,• x 

' c l e n ' b maatregel behoort geen vergoeding van tijdverlies toe te 
kennen aan den verzekerde, die aanspraak op ziekengeld 
maakt, wanneer hij op dat oogenblik geheel ongeschikt tot 
werken of zonder verdienste was; dan toch valt er niets te 
vergoeden. Evenmin behoeft vergoeding toegekend voor olie 
reiskosten. 

Het omschrijven der gevallen en vaststellen der regels 
betreffende de uitbetaling, geschiedt beter bij algemeenen maat
regel van bestuur dan in de wet. 

Opneming in ziekenhuis. 

Art. 37. Artikel 37. tl» Het ziekengeld wordt in deze gevallen 
Ingekort, omdat de schade die de verzekerde door zijn ziekte 
lijdt, door zijn opneming in het ziekenhuis grootendeels wordt 
opgeheven. 

„inrichting of gesticht". Met opzet is een zoo ruim mogelijke 
uitdrukking gekozen. 

(2) Wanneer de in een ziekenhuis opgenomen verzekerde 
kostwinner is. blijft de behoefte aan uitkeering van ziekengeld 
bestaan. In dit geval kan dus het ziekengeld niet strekken 
ter tegemoetkoming in de kosten van opneming. 

De Raad van Arbeid is niet verplicht, doch bevoegd de uit 
keering overeenkomstig het tweede lid te doen. Dit vooral 
om geschillen te voorkomen over de vraag van welke personen 
de verzekerde kostwinner is, wicn do Raad van Arbeid de 
uitkeering moet doen, enz.. In de meeste gevallen zal de Baad 
van Arbeid natuurlijk het volle ziekengeld aan de vrouw van 
den verzekerde uitbetalen. 

Art. 38. Artikel 38. Of een der in dit en het volgende artikel 

Vervallen van de aan- bodoelde gevallen aanwezig is, beoordeelt de Raad van Arbeid, 
s'ni'aak''op'ziekengeld!" 11H>t beroep op den raad van beroep (artikel 117 (\)b). 

Dq Raad van Arbeid zal daartoe een zeker toezicht op de 
zieken moeten uitoefenen. De uitvoering der wet brengt dit 
mede, zonder dat het uitdrukkelijk bepaald is. Op welke wijze 
dit toezicht zal worden ingericht, is overgelaten aan den Raad 
van Arbeid. 

(1) «. De redenen waarom het ontweip de geneeskundige 
hulp niet in de verplichte verzekering betrekt, werden in 
het algemeene deel dezer toelichting uiteengezet. Daar werd 
ook de verwachting uitgesproken, dat de verzekering van 
Ziekengeld dl geneeskundige hulp zijdelings zou ten goede 
komen. Die verwachting steunt In hoofdzaak op de be
paling van artikel 38(1)«. volgens welke geen ziekengeld 
wordt uitgekeerd wanneei niet is voorzien in geneeskundige 
hulp. Nondig is deze bepaling, omdat aan de ziekenkas 
geen verplichting tol uitkeering van ziekengeld kan worden 
opgelegd aan een zieke, voor wiens genezing niets wordt gedaan. 
Nuttig schijnt zij. omdat hierdoor de noodzakelijkheid ontstaat. 

Ontwerp Ziektewet. 
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dat voor geneeskundige hulp worde gezorgd, voo zooverre dit 
tenminste mogelijk is. 

/;. De bedoeling van bet voorschrift schijnt voldoende 
duidelijk, /.oodat hot wel niet DOOdig /al zijn Ie bepalen, dat 
onder ziekte, veroorzaakt door opzet, in dit geval neen be
valling is begrepen. 

e. in deze gevallen beeft de verzekerde geen uitgaven te 
doen. 

d. Het belang van den verzekerde hij zulke uiterst geringe 
ultkeeiingen Ie niet evenredig aan de moeite en kosten die 
de uitbetaling vordert 

(2) Volgens deze bepaling kan de hij een ziekenkas ver
zekerde arbeider, óf toetreden tot een erkend ziekenfonds, óf 
geholpen worden dom een dokter en apotheker, die niet aan 
een niet-erkend ziekenfonds zijn verbonden. Deze laatste be
perking is opgenomen omdat anders feitelijk toch hij niet-
erkende fondsen zou worden verzekerd. Het artikel dwingt 
dus wel tot voorziening in geneeskundige hnlp, doch niet tot 
verzekering. 

A,'t- 39- Artikel 39 (1) o. De uitsluiting van schadeloosstelling Wegens 
Gevallen waarin nitkee- ongeschiktheid tot werken die bestond hij den aanvang der 

ring kan worden ge- verzekering, is insgelijks een hij de bestaande fondsen vee! 
weigert. voorkomende bepaling. Zij is onmisbaar in dit ontwerp, dat 

de aanspraak op ziekengeld onmiddellijk na den aanvang der 
verzekering doet ingaan. Her gevaar dat zieke personen een 
schijn-arbeidsovereenkomst zouden aangaan, ware anders ie 
groot. Het. is hetzelfde beginsel dat ten grondslag ligt aan 
artikel 269 Wetboek van Koophandel. 

Het bestuur zal het ziekengeld natuurlijk niet inhouden bij 
ongeschiktheid tot werken wegens een andere ziekte dan bij 
den aanvang der verzekering de ongeschiktheid veroorzaakt. 

b. Van deze bepaling geldt het bij artikel 34 en 35 met 
betrekking tot de elders gemaakte ondervindingen opgemerkte. 
In Dnltschland heeft men de ervaring opgedaan dat vaak 
zwangere vrouwen kort vóór hare bevalling een arbeidsover
eenkomst aangingen, dikwijls slechts in schijn, om uitkeering 
uit de ziekenkas te krijgen. In 1892 heeft men § 20hiervoor 
veranderd. Dezelfde ervaring heeft men in Oostenrijk gemaakt, 
weshalve het jongste ontwerp een bepaling daartegen be
helst (§ 43). 

c. Dergelijke bepalingen zijn ook bij zieken- en onder 
steuningsfondson gebruikelijk. Over haar toelaatbaarheid bij 
eerstgenoemden wordt bij de derde afdeeling gesproken. Ten 
aanzien van de uitkeering van ziekengeld kan hierover twijfel 
bestaan. Niet wanneer wordt aangetoond, dat de ziekte ver
oorzaakt is door misdrijf. In dit geval mag de kas niet met 
de uitkeering worden belast. Doch bij de ziekte die een gevolg 
is van onzedelijkheid dient rekening gehouden met de eisenen 
der openbare gezondheid, in verband met het gevaar, dat de 
ziekte zou worden geheim gehouden om uitkeering te krijgen. 
Door de toevoeging van de woorden „indien de verzekerde een 
onzedelijk gedrag leidt", wordt voorkomen dat ledere onge
steldheid, die door onzedelijkheid kan zijn veroorzaakt, er 
buiten blijft. Immers, hiermede is niet bewezen, dat de be
trokkene een onzedelijk gedrag leidt. Kan dit laatste echter 
worden bewezen, dan geschiedt geen uitkeering. De premiën 
worden door werkgever en verzekerde niet opgebracht om 
personen, die liederlijk leven, gedurende hun ziekten te onder
houden. Inhouding van het ziekengeld kan in dit geval ook 
niet bijzonder schadelijk voor de openbare gezondheid zijn. 

/'. „zonder deugdclijken grond". Aldus artikel 2!), lid 2, 
Ongevallenwet. 

(2) Dergelijke bepaling, voorkomende in de Duitsche land-
bouwongevallen- en de Invaliditeitsverzekering, wordt in s 133 
der Beicnsverslcherungsordnung voor alle verzekeringen voor
gesteld. Hieruit mag worden afgeleid dat de bepaling in 
eerstgenoemde wetten voldaan heeft. 

88r 
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A;ins | i i 

rlnic. 

Au. 40. 
aak (ip zi< 
Inde der 

ikengeli 
vcr/cla 

Art. 41. 
Tijdstip en wijze van uit-

keering. 

Artikel 40, (1) Dii artikel maakt, in navolging van do Dultsche, 
Oostenrtjksche, Luxemburgsche wetten, een kleine inbreuk op 
hei beginsel dni slecht* arbeiders verzekerd worden, waarvoor 
echter goede gronden zijn aan te voeren. Het gaat toch niet 
aan den arbeider, die enkele dagen /.onder werk is, onmiddel
lijk uit te sluiten. Velen ZOUden dan telkens gedurende korle 
tusschenpoozen van de aanspraak op ziekengeld verstoken 
zijn. Premie kan in dit geval ook niet gevorderd worden. 
Wei indien kan worden aangetoond dat de betrokkene in 
staat is zich vrijwillig te verzekeren, bijv. indien hij meel
is gaan verdienen dan bet bedrag, dat als kenmerk is aan
genomen of Iemand arbeider in den zin der wet is (Hadenwet, 
artikel 8 (1) e). 

„na bet einde zijner verzekering". De verzekering kan 
eindigen doordat do verzekerde, onverschillig om welke 
reden, ophoudt arbeider te zijn, ot' nadat hij heeft opge
houden arbeider te zijn, door het eindigen van den termijn, 
gedurende welken ziekengeld wordt uitgekeerd. In dit laatste 
geval wordt geen ziekengeld uitgekeerd, wanneer do ver
zekerde na afloop van dien termijn ziek is gebleven; op 
het bepaalde omtrent den duur der uitkeering van zieken
geld maakt artikel 40 geen inbreuk. De uitkeering geschiedt 
alleen wegens een nieuwe ziekte, die zich voordoet binnen 
een maand na het einde der verzekering. 

..Alsof hij verzekerd was gebleven". Er is geen reden dezen 
personen voorrechten te geven boven verzekerden. 

„doch op niet meer dan de helft van het gemiddelde de 
loonklasse" enz.. Artikel 40 bevoordeelt hen die vaak zonder 
werk zijn. Er is dus alle reden de uitkeering zooveel mogelijk 
te beperken. 

(2) De uitzondering die artikel 17 (1) voor buiten 's lands 
toevenden maakt, behoort niet tot de hier bedoelde personen, 
die geen premie betalen, uitgebreid. 

Artikel 41. De bepaling van het eerste lid, ten behoeve der 
verzekerden opgenomen, la het eenige bindende voorschrift 
met betrekking tot de wijze van uitkeering. Overigens wordt 
den Raad van Arbeid volledige vrijheid gelaten. 

Art. 42. Artikel 42. Onder „loopende uitkeeringen" zijn te verstaan 
uitkeeringen die zonder onderbreking geschieden. Wanneer Wijziging in bepalingen . 

betreffende ziekengeld, iemand aan een sleepende ziekte lijdt en telken jare opnieuw 
in verband met diezelfde ziekte eenigen tijd uitkeering geniet, 
is dit niet één loopende uitkeering. 

Art. 4:5. 
Aanspraken van 

ten opzichte v 
ziekengeld. 

derden 
EU1 bet 

Artikel 48. Volgens artikel 1888 f/ van het Burgerlijk 
Wetboek is beslag — en hetzelfde geldt van overdracht, in 
pandgeving e. d. — in het algemeen slechts geldig tot 1/5 
van het loon. In sterkere mate dan voor hot loon, geldt het 
beginsel, dat aan 1688 y ten grondslag ligt, voor het zieken
geld. Daarom wordt hier beslag enz. geheel uitgesloten. Het 
bezwaar tocfa dat het crediet van den arbeider zou worden 
aangetast — hierom werd. blijkens de Memorie van Toelichting, 
beslag in 1688 y 
niet, wegens den 
geld. 

niet geheel buitengesloten — weegt hier 
beperkten duur der uitkeering van zieken-

Art. 44. 
Aansprakelijkbeii 

Ruk. 

Artikel 44. In een publiekrechtelijke regeling der verzekering 
v . m i i H mag dergelijke bepaling niet ontbreken. Vgl. artikel 90 der 

Ongevallenwet. Zij is een uitvloeisel van den verzekoringsplicht 
en van de instelling dei' Kaden van Arbeid. 

Art. 4-">. 
Invloed der verzekering 

op hei burgerlek recht 

Artikel 45. (1) Dit artikel regelt het geval dat de ver
zekerde behalve ziekengeld, schadevergoeding naar burgerlijk 
recht ontvangt (artikelen 844,/* 1401—1405, 14<>7. L688«, 
lid 2. Burgerlijk "Wetboek). De artikelen 87—89 der Onge
vallenwet moeten in verband hiermede worden gewijzigd. 
Bét artikel voorkomt, evenals genoemde artikelen der Onge
vallenwet, dat de verzekerde volle schadevergoeding naai 
burgerUjk recht en ziekengeld uitgekeerd krijgt. Daarnevens 
zijn niet de regeling der Ongevallenwet gewichtige punten 

Ontwerp Ziektewet. 
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van verucbü. Deze wel toch kont geldelijke schadeloosstelling 
ón geneeskundige behandeling toe. De geheels burgerrechte-
lijke aansprakelijkheid van den werkgever werd dus in een 
verplichting tol premiebetaling aan de EUJksverzekerlngsbank 
omgezet en kon deawege in bet algemeen worden opge
heven. Dit ontwerp ken! slechts ziekengeld toe. Van de ver
plichting tot betaling der geneeskundige behandeling behoort 
dus de werkgever nlel ontheven, [s de arbeider o<>k hiervoor 
verzekerd, dan treedt hel ziekenfonds In de rechten, die hij 
tegen den werkgever heeft, krachtens artikel 284 Wetboek 
van Koophandel. 

Volgens artikel 4."> wordt het gebeele bedrag van het zieken
geld in mindering gebracht, ofschoon de werkgever slechts de 
halve premie betaalt Hierin ligt geen tegenstrijdigheid. 
Het ziekengeld, waarvoor de werkgever de helft bijdraagt, 
wordt uitgekeerd in alle gevallen, of de werkgever burger
rechtelijk verantwoordelijk is of niet. Het aantal gevallen 
nu waarin hij zulks niet is, is veel grooter dan dat waarin 
hij het wel is. De ziekenkas krijgt niet andere woorden 
veel meer van den werkgever dan deze naar burgerlijk recht 
verschuldigd zou zijn. Dus is hot niet onbillijk het ziekengeld 
geheel ten laste van de ziekenkas te laten, ook in die be
trekkelijk weinige gevallen, dat de werkgever burgerrechtelijk 
aangesproken wordt. 

„werkgever naar burgerlijk recht". Deze is voor de premie 
aansprakelijk volgens artikel 18 en te zijnen laste komt in 
den regel ook de premie; de directeur van een naamlooze 
vennootschap betaalt haar uit de kas en niet uit eigen zak. 
Daarom moet hier de werkgever naar burgerlijk recht worden 
ontheven. 

(2i In navolging van artikel 88 en 89 der Ongevallenwet 
wordt de ontheffing niet verleend, wanneer er van de zijde des 
werkgevers een strafbaar feit is gepleegd. Ook in dit geval 
komt den verzekerde geen dubbel ziekengeld toe, doch wordt 
het aan hem uitgekeerde ziekengeld aan de ziekenkas vergoed. 

„de rechtsvordering tot schadevergoeding". In dit geval 
behoort de geheele burgerrechtelijke aansprakelijkheid des 
werkgevers onaangetast te blijven. Er is geen reden alleen die 
volgens de artikelen 1406 en 1407 Burgerlijk Wetboek te 
handhaven, gelijk artikel 88 Ongevallenwet doet, evenmin als 
het noodig schijnt een opsomming der strafbare feiten te geven. 

„hier te lande of in het buitenland.'' Dit met het oog op 
artikel 17. 

(8) De bewoording is ontleend aan het wetsontwerp tot 
wijziging der Ongevallenwet, Tweede Kamer, zitting 1906/7 
n°. 93, artikel 34, lid 2. 

Indeelint: der verzekerden. 
Art. 47. Artikel ii. (1) Het ontwerp bepaalt zich tot het uitspreken 

van hei beginsel waarnaar de Raden van Arbeid en de Ver
zekeringsraden zich hebben te richten. 

Het ontwerp volgt hierbij een middenweg tusschen premie
bepaling voor lederen verzekerde in verhouding tot het risico 
dat hij voor de kas oplevert, en premiebepaling geheel onaf
hankelijk van dit risico. Tegen het eerste geldt, afgescheiden 
van alle andere bezwaren, dat der onuitvoerbaarheid; het is 
natuurlijk niet mogelijk de premie voor iederen verzekerde 
naar een anderen maatstaf te berekenen. Het tweede legt den 
betrokkenen een verplichting op tot het dragen van elkanders 
lasten, waarvan de rechtsgrond niet is aan te wijzen. Deze ver-

Artikel 46. (1) Met de bevoegdheid van den Raad van 
Arbeid tot vaststelling van het ziekengeld, behoort die tot be
paling der premiên .samen te gaan. Beide zijn een uitvloeisel 
van de aan dit ontwerp ten grondslag gelegde decentralisatie, 
waarover in het algemeene deel der toelichting werd uitgewijd. 

„Zij worden ten minste eenmaal in de vijf jaren herzien." 
Het wordt wenschelijk geoordeeld den Raad van Arbeid te 
verplichten, ten minste vijfjaarlijks na te gaan of het tarief 
niet te hoog is. Dat het niet te laag zij, voorkomt artikel 60. 

(2) Ook in de wijze van openbaarmaking moet met plaatse-
lijke omstandigheden worden rekening gehouden. 

Artikel 47. (1) Het ontwerp bepaalt zich tot het uitspreken 
van hei beginsel waarnaar de Raden van Arbeid en de Ver
zekeringsraden zich hebben te richten. 

Het ontwerp volgt hierbij een middenweg tusschen premie
bepaling voor iederen verzekerde in verhouding tot het risico 
dat hij voor de kas oplevert, en premiebepaling geheel onaf
hankelijk van dit risico. Tegen het eerste geldt, afgescheiden 
van alle andere bezwaren, dat der onuitvoerbaarheid; het is 
natuurlijk niet mogelijk de premie voor iederen verzekerde 
naar een anderen maatstaf te berekenen. Het tweede legt den 
betrokkenen een verplichting op tot het dragen van elkanders 
lasten, waarvan de rechtsgrond niet is aan te wijzen. Deze ver-

Art. 46. 
Vaststelling en openbaar

making. • 
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plicbtlng behoort tol iM -t «rezen der verzekering, voorzooverre 
de Lasten het uitvloeisel zijn van geheel onzekere omstandig
heden. Waar echter op grond van betrouwbare statistische 
gegevens voor verzekerden, die naar objectieve kenmerken tot 
groepen kunnen winden bijeengevoegd, verschil van risico kan 
worden aangetoond, neemt 11 <-1. ontwerp aan dat mei deze 
verschillen rekening kan worden gehouden. Hot vereischte 
van groepsgewijze vaststelling en de ctoedkeuring door dor 
Verzekeringsraad zijn waarborgen tegen bevoorrechting of 
achterstelling van bepaalde verzekerden. Overigens dient aan 
do uitvoering groote vrijheid gelaten, teneinde rekening te 
houden mei gaandeweg gemaakte ervaringen. De uitvoering 
wordt vergemakkelfjkl doen- de decentralisatie, die aan het 
ontwerp ten grondslag ligt. 

c2) Op bet in lid l neergelegde beginsel maakt lid 2 een 
belangrijke uitzondering. Anders zou de bejaarde arbeider, bij 
vaak afnemend loon, ren hoogere premie moeten opbrengen; 
de jonggezel zou een lage premie betalen. Waar dan ook ge-
varenklassen voor de premifin zijn toegelaten (Duitsche wet 
g -2-2. Oostonrijksch Programm $ 45, ontwerp § 67), is de leef
tijd als maatstaf buitengesloten. Van de te hooge premie, die 
de Jonge arbeider betaalt, plukt hij op later leeftijd de vruchten. 

De bepaling strekt eenigszins tot begunstiging van hen, die 
bij de invoering der wet tot de oudere arbeiders behooren. 
Het Is echter niet wel mogelijk deze ongelijkheid op te henen, 
en waar zij over zoovelen verdeeld wordt, kan zij niet drukkend 
zijn. Een overgangsbepaling met het oog op die oudere ar
beiders bevat de Duitsche wet evenmin als de Oosten rij kscbe 
ontwerpen. 

Art. 48. Artikel 48. Artikel 4<S is noodig om de naleving van 
Niet plaats hebben van artikel 20 te verzekeren. 

geneeskundig onderzoek 
door toedoen van ver
zekerde. 

Art. 40. Artikel 49. Van een beslissing van den Raad van Arbeid 
Voor de gezondheid ge- krachtens dit artikel, die de goedkeuring van den Verzekering» 

vaarlijke onderneiniii- raad behoeft, staat beroep op den rechter open (Artikel 117 
^en- ili o). De strekking Is duidelijk. De ongezondheid moet een 

gevolg zijn niet van bet in de onderneming uitgeoefende 
bedrijf, doch van de inrichting der onderneming. De zooge
naamde beroepsziekten behooren meer bij de ongevallen- dan 
bij de ziekteverzekering. Ken desbetreffende regeling zou dus 
in de Ongevallenwet of in een andere wet zijn op te nemen. 
In afwachting hiervan, en voor de uitkeering gedurende de 
eerste maanden, zal bij de vaststelling der premiën met de 
beroepsziekten rekening kunnen worden gehouden krachtens 
het bepaalde in artikel 47. 

„de krachtens artikel 16 verzekerden." Door deze woorden 
wordt de bepaling beperkt tot de verplicht verzekerden. 

a r t GO. Artikel 50. (Il Aangenomen mag worden, dat de Ver-
Vaststelling .Ier premifin «ekermgsraad van deze bevoegdheid geen gebruik zal maken 

dooi den Verzekering»- tenzij de Raad van Arbeid in gebreke blijft het tarief of de 
raad. uitkeeringen tijdig te wijzigen. Ook in verband met de aan

sprakelijkheid van het Kijk ingevolge artikel 44, moet evenwel 
dit geval worden voorzien. 

Door het bepaalde in artikel 60 wordt de bevoegdheid tot 
ingrijpen van den voorzitter van den Raad van Arbeid, die 
deze ontleent aan artikel 60 Radenwet. voorzooveel het hier 
behandelde onderwerp betreft opgeheven. Artikel 50 Ziektewet 
toch behelst voor dit geval een bijzondere bepaling, die in de 
plaats treedt van de algemeene bepaling van artikel 50 Radenwet. 

.inkomsten uit anderen hoofde". Zie de 
toelichting op artikel 55 (1), 

Artikel 51. il> over bet loonklassenstelsel werd gesproken 
bij artikel 81. Het ontwerp geeft de grenzen der loonklassen 
aan. Het gemiddelde der toonklasse toch is grondslag voor de 
berekening van ziekengeld en premiën en moet dus vaststaan. 
Ook zou zonder deze grensbepaling een verscheidenheid ont
staan, die o. a. alle statistiek welhaast onmogelijk zou maken. 

Art. 51 
Loonklassen. 

(hitwerp Ziektewet. 
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(2) Toch moet de mogelijkheid van verdere splitsing der 
loonklassen voorzien worden voor bel geval de wettelijke 
indeeling niet past hij bijzondere plaatselijke toestanden. 

Art. BS, 
Artikel 52. tij Artikel 45 ontheft den werkgever van zijn 

Opbrengen der premie. verantwoordelijkheid naar burgerlijk rechl tot bel bedrag van 
het ziekengeld en de wijziging, die de Ongevallenwet Mi uivoering 
der ziekteverzekering /.<>u ondergaan, onthef! de Rljksverzeke-
rlngsbank, dus middellijk don werkgever, van de geldelijke 
schadeloosstelling gedurende den eersten tijd na een ongeval. 

Tegenover deze ontlasting van den werkgever past een 
aandeel in de kosten der ziekteverzekering. Een juiste schatting 
van de waarde dezer ontlasting Is niet mogelijk. Eenig denkbeeld 
daarvan geeft de statistiek der Duitsche ziekenkassen b. v. over 
1898: op ïoo ziektedagen waren er 6'/j bel gevolg van een 
ongeval en '•':!'/:( bel gevolg van ziekte donr andere oorzaak. 
Daarnaast staat, vooreerst de vermindering van administratie
kosten, die niot alleen lager zullen worden door bel vervallen 
der uitkeeringen gedurende de eerste weken, maar ook door de 
medewerking van de organen der ziekteverzekering Mj de onge
vallenverzekering, en vervolgens de vermindering van uitgaven 
Ingevolge de bepalingen van bet Burgerlijk Wetboek, In zooverre 
deze worden vervangen door de uitkeeiingen krachtens deze wet. 

In de ziekteverzekering doet zich een zekere overlevering 
gelden, volgens welke de werkgever '/8 , de verzekerde -/., 
der kosten draagt. Deze verhouding stamt waarschijnlijk af 
van betgeen gebruikelijk was Mj de oude Pruisische zieken
fondsen, van waar zij overging in de Pruisische (lewerbe-
ordnung, de Duitsche en Oostenrijksche ziektewetten en de 
ontwerp-zlekteverzekeringswetten hier te lande. 

In Dultachland zelf komt de ontwerp-Reichsversicherungs-
ordnung hiervan terug en wordt gelijke bijdrage van werkgever 
en arbeider voorgesteld. Eveneens de Hongaarsche wet van 
1907 N°. XIX. 

Op hetzelfde standpunt plaatst zich dit ontwerp. Van over
wegende beteekenis is de verhouding niet. Het aandeel van 
den arbeider in de bruto winst der onderneming, waaruit ten 
slotte ook de premie wordt betaald, wordt door geen wets
bepaling beheersent. Bij de invoering evenwel der ziektever
zekering wordt een last opgelegd, die in haar vollen omvang 
op de arbeiders alleen te zwaar zou drukken. Deze over
weging pleit reeds voor een verdeeling der lasten over werk
gever en werknemer. 

Maar bovendien, de ontlasting van den werkgever ten aan
zien van de ongevallen, dwingt ertoe hem in de kosten dezer 
verzekering te betrekken, ledere regeling nu, waarbij de werk
gever en de arbeider in ongelijke mate zouden worden be
trokken, verdient afkeuring, omdat oen ongeUjke verdeeling 
der bevoegdheden daarmede gepaard zou moeten gaan. ,Een 
wetgever", zegt de toelichting op de ontwerp-Beichsverslche-
rungsordhung, (bl. 66), .die bij den tegenwoordlgen stand der 
maatschappelijk-staatkundige verhoudingen een ziekteverzekering 
wilde inrichten, zoude nooit tot een dergelijke verdeeling der 
bevoegdheden komen." 

Voor een regeling, waarbij '4) Mj voorbaat in de minderheid 
werden gebracht, zou van de werkgevers weinig opgewektheid 
tot medewerking zijn te wachten. 

Eindelijk Is de ziekteverzekering niet als een scherp beujnd 
arbeidersbelang te beschouwen. l>at de arbeider by ziekte geen 
gebrek lijdt, komt ten slot! >k de voortbrenging ten g Ie. 
Het denkbeeld dat de werkgever bijdraagt in de ziektever
zekering zijner arbeiders, is dan ook in ons land niet nieuw. 

Op grond van een en ander wordt voorgesteld dat de werk
gever en de arbeider leder de belft der premie zullen betalen. 

Ken raming der lasten die deze wel oplegt, kan hier niet 
worden gegeven. Benig denkbeeld kan men zich daarvan echter 
maken uit de statistiek der Duitsche ziekteverzekering. 

In Duitschland betaalden in 1908 van de 28240 ziekenkas
sen 22898 ziekengeld gedurende ten boogste den korteten ter 
mijn, dien de wet toelaat, t. w. een halfjaar. Het ziekengeld 
bedroeg (de zoogenaamde Hilfskassen buiten beschouwing ge-

Ontwerp Ziektewet. 
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laten) bij 1D2H7 kassen bet laagste bedrag «lat de wei toe 
laai, I. w. hel halve loon. 

Duur en bedrag van het ziekengeld zijn dus all regel ge-
li.jk aan het minimum dat het ontwerp voorschrijft. 

Van de ire/.anienilijke kosten dei Dultscbe ziekteverzekering 
in 1908 bedroeg het ziekengeld, de onderateunlngaan zwangeren 
en kiaamvnuiu.en Inbegrepen, 46.'•' "/,,. Per verzekerde be
droegen /.ij in 1908, 24.18 Mark. .Vaar de/en maatstaf SOU dus 
(Je verzekering van ziekengeld per verzekerde kosten 46.9 "/„. 
van 24.18 Mark = Ll.82 Mark of ongeveer f 8.80 In het jaar, 
waarvan (Je helft ten laste van den werkgever zou komen. 
(Voor 1908 geef) deselfde berekening f 6). <t 

in ,Voorsleningen m ziekte van werklieden in 98 onder* 
nemingen" berekent Jhr. mr. EL KMISSAEKT dat voor 2"/„ van 
het loon . ziekengeld ten heloope van 60 °/„ van het loon 
gedurende ten hoogste 0 maanden, benevens geneeskundige 
hul)) en medicijnen, kan worden verschaft. 

(2) Wanneer een Raad van Arbeid ingevolge aitikel 47 lid i de 
verzekerden naar hun gezondheidstoestand in groepen indeelt, 
wordt de verzekerde die weigert zich te laten onderzoeken, volgens 
artikel 48 Ingedeeld hij de groep met de hoogste premie. Maar daar 
het niet bilUjk is den werkgever de helft dezer hooge premie te 
laten betalen, bepaal! het tweede lid dat in zulk geval de werk
gever de helft van de premie betaalt, die verschuldigd zou 
zijn als de man gezond was, en de verzekerde de rest. 

(3) Al dragen werkgever en arbeider de premie gezamentlijk, 
de verplichting tot betaling dient als regel aan eerstgenoemde 
alleen te worden opgelegd. De inning der premie zou anders 
uiterst bezwaarlijk zijn en den werkgever is hot niet moeilijk 
de helft van het loon af te houden. 

(4) Vgl. art. 7o van het ontwerp-Ouderdomswet van 1907 
(Tweede Kamer, zitting 1907—1908, n". 164). Voorkomen dient 
te worden, dat de inhouding van premie weken of maanden 
na de hctaling geschiedt. Hoe eerder de premie wordt inge
houden, hoe gemakkelijker zij door den arbeider wordt opge-
bracht. Ook is na eenigen tijd voor den verzekerde moeilijk 
na te gaan of het juiste bedrag word ingehouden. Een regel
matige afrekening is ten slotte ook in het belang van den 
werkgever. Zoolang evenwel het bedrag der premie wettelijk 
niet vaststaat, kan de Inhouding niet geschieden. Hierin, en 
in het geval dat in beroep een hooger premie wordt vastgesteld, 
voorziet de slotzin van het vierde lid. 

Op overtreding van dit artikel is straf gesteld (artikel 122). 

Art. 53. Artikel 58. In de gevallen, dat de Raad van Arheid inge
volge artikel 25 de verzekerden zelf tot aangifte verplicht, zou 
wellicht de premiebetaling op eenvoudiger wijze ook door hen 
geschieden. In hoeverre dit mogelijk en wenschelijk is, wordt 
aan het oordeel van den Raad van Arheid overgelaten. Is 
deze verplichting den verzekerde opgelegd, dan kan achter
stallige premie op het ziekengeld worden gekort. Dit volgt uit 
artikel 1461 en volgende van het Burgerlijk Wethoek. 

De terugvordering moet ook hier aan een termijn worden 
gebonden. 

„Van den werkgever". Uit den samenhang blijkt genoeg
zaam dat hier hedoeld is de werkgever die het loon moet 
voldoen, dus de werkgever naar burgerlijk recht. 

A r t g | Aitibl 54. Wanneer een verzekerde tegelijkertijd hij ver
scheiden werkgevers in dienst is, zou de inning van de premie 

Betaling wanneer er meer <rlt„,t(, moeilijkheden kunnen opleveren. Men denke b.V. aan 
i la i l een werkt rever Is. ;" . . . , , . i - i i 

huisarbeiders, die voor verscheiden patroons werken, voor 
SOmmigfl wellicht zeer weinig. In 1892 la in de Duitsche wet 
een als „dringend erwOnscht" toegelichte bepaling opgenomen 
(§ 52 lid 2, overgegaan in de Reichsversicherungsordnung 
§ 426), volgens welke de verschillende werkgevers in ZOO'O 
geval hoofdelijk aansprakelijk zijn; aldus ook de Noorache 
wet, § 32 (3). Hoe wenschelijk het moge zijn de ziekenkas 
de moeilijkheden te hesparen oift het geringe bedrag oener 
premie hij verschillende werkgevers in te vorderen, komt 
l fdelijke aansprakelijkheid van rechtswege voor de werk-

Betaling door verzekerde. 

Ontwerp Ziektewet. 
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gevers te bezwarend voor. Volgens bel ontwerp zal bel be
stuur van den Baad van Arbeid wel kunnen aanspreken 
uien bel wil, doch alleen krachtens een uitdrukkelijk genomen 
besluit. Aangenomen mag worden 'lat hei bestuur Hou werk
gever zal uitkiezen voor wten de verzekerde don meesten 
arbeid verricht, Indien <üt is vast te stellen. Ieder geval moei 
volgens artikel 54 op zichzelf beschouwd worden en de werk 
gever is eerst aansprakelijk wanneer bel bestuur hel bedrag 
ilcr premie dat hij hooft to betalen, beeft vastgesteld. Van 
do beslissing van het bestuur kent hot tweede lid beroep toe 
op don voorzitter van den Verzekeringsraad. 

He onbilUjkheid dat de werkgever premie moei betalen voor 
andere werkgevers, wordt, doof do voorgestelde regeling wol 
niet opgeheven, doch tot zeer geringe afmetingen teruggebracht, 
vooral in aanmerking genomen dr uiterst kleine bedragen 
(enkele centen in do week) waan mi hei hier gast. Do werk-
î ever hooft trouwens op do anderen verhaal. Hun namen en 
adressen zal hij natuurlijk aan de ziekenkas kunnen vernemen; 
een bepaling om den Baad van Arbeid tut mededeeling bier
van uitdrukkelijk te verplichten, komt onnoodig voor. 

Art. 55. 
Betalingstermijnen. 

Artikel 55. (1) Hot ontwerp gaat ook hier van de gedachte 
uit, dat do met de plaatselijke toestanden bekende werkgevers 
en arbeiders, waaruit do Baden van Arbeid worden samen
gesteld, het doel der wet hot host zullen zullen weten te ver
wezenlijken. Al naar gelang van de bedrijven, die in een 
Btreek worden uitgeoefend, en andere omstandigheden, zullen 
de tenrujnen, waarin de premlen het gemakkelijkst worden 
betaald, verschillend zijn vast te stollen. Zoo zullen bijv. bij 
den landbouw in bepaalde maanden de promiën veel moeilijker 
worden opgebracht dan in andere maanden. Het ontwerp laat 
ten dezen aan de Raden van Arbeid de grootst mogelijke vrijheid. 

(2) Het tweede lid laat toe ook met verschillen binnen het 
Lrebied van eenzelfden Raad van Arbeid rekening te houden. 

(3) De aan den Raad van Arbeid gelaten vrijheid bepaalt 
zich intusschen tot do vaststelling der termijnen. Van den 
van-zelf-sprekenden regel dat over lederen dag der verzekering 
premie verschuldigd is. vermag hij niet af te wijkon. Béne 
uitzondering op dien regel wordt in het dorde lid toegelaten, 
(iesteld de premie moet lederen Zaterdag betaald worden, dan 
kan bepaald worden dat voor wien in den loop dier week 
verzekerd is geworden, over de volle week, dan wél dat er 
voor hem over die week geen premie is verschuldigd. Een 
dergel^ke bepaling vereenvoudigt de berekening dor premie 
natuurlijk zoor, en daar zij alleen voor allo bij een kas 
verzekerden mag worden gemaakt, kan zij niet onbillijk woiden 
genoemd. Dat zij niet tot onbillijkheden leidt, bewijst ook bare 
overneming uit de bestaande Duitsche wet (§ 52 lid 3) in de 
ontwerp-Reichsversicherungsordnung (§ 424 lid 4 ; ook de 
Noorsche wet van 18—9—iy09 N°. 7 behelst zoodanige be
paling, § 31 (4)). 

Art. 56. 
Ontvangsten en uitgaven, 

Artikel 56. (1) Behalve premiën, kan de Raad van Arbeid 
vergoeding ontvangen ingevolge artikel 30. 

(2) ralle uitgaven". Zoolang de Raad van Arbeid geen 
andere taak hoeft dan de uitvoering der Ziektewet, kunnen 
alle uitgaven ten laste dor ziekenkas worden gebracht Wordt 
bij een latere wet aan den Baad van Arbeid een andere 
opdracht gegeven, dan zullen do daaraan verbonden kosten 
afzonderlijk moeten worden goregeld. Voorloopig zijn de zieken
kas en de kas van den Raad van Arbeid één. 

„ter uitvoering van deze of do Radenwet". De Verzekerings
raad waakt. o. a. door artikel 50, togen ongeoorloofde uitgaven. 

Art. 57. 
Amtenaar met do invor

dering belast. 

Artikel 57. (1) Vergelijk de artikelen 113 en 114 lid 1 
der Gemeentewet. 

(2i Vergeujk artikel 110 dor Gemeentewet 
Daar bet Burgerlijk Wetboek onder borgtocht alleen per-

soonlijke zekerheid verstaat wordt hier van zekerheid in plaats 
van borgtocht gesproken. 

(3) Vergelijk Gemeentewet artikel 115 en 181. 

Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1909—1910. Ontwerp Ziektewet. 
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Aiii. 58 en 59. 
Vaststelling der rekening. 

ih Gemeentewei artikel 116 li<J 2. 
Hel bestuur en de voorzitter van den Raad van Arbeid en 

eene commissie uii den Baad, ontleenen deze bevoegdheid aan 
artikel 57 en <>i (2) c der Radenwet. 

Artikel 
■>i « ■ i l l-'l 

voorlooplge 
220) is niet 

58. Mi Vergelijk Gemeentewet artikel 218. 
(8). Vergelijk Gemeentewei artikel 221, lid 1. De 

yaststelling door den Raad (Gemeentewet artikel 
overgenomen; de Raad van Arbeid kan natuurlijk 

A l l . 60. 
Aansprakelijkheid der 

leiicn van het bestuur 
van den Raad van Ar
beid. 

Art. 01. 
Beroep van beslissing om

trent de rekening. 

Art. 88. 
Reservekaa. 

bij de inzending der rekening aan den Verzekeringsraad de 
opmerkingen maken, die bem goeddunken. 

Artikel 59, Vergelijk artikel 222 der Gemeentewet. 

Artikel <>n. Vergelijk artikel 22ö der Gemeentewet. 

Artikel 81. Vergelijk artikel 221 der Gemeentewet 

Artikel 62. Mi De beteekenla der reserve is bij een zieken
kas alleen die van een bescherming tegen onvoorziene omstan
digheden, zooals b.v. epidemiefin. Ofschoon bij de bestaande 
zieken- en ondersteuningsfondsen niet gebruikelijk, mag zij 
met het oog op die omstandigheden niet ontbreken. 

(2) Zal de reservekaa haai' karakter behouden, dan moet zij 
alleen voor tijdelijke tekorten wniden aangesproken. Eennadere 
omschrijving van de gevallen waarin zij mag worden aange
sproken, komt in verband met de geheele inrichting der Raden 
van Arbeid, onnoodig voor. 

Dit geldt ook ten aanzien van andere punten betreffende de 
reserve der ziekenkas, die het ontwerp-Ziekteverzekeringswet 
1907 regelde (artikel 187 en volgende). 

„de helft van het bedrag dat in de laatstverloopen 8 kalender
jaren jaarlijks gemiddeld is uitgegeven". Duitsche wet het volle 
bedrag (§ 10). Oostenrijksche wet bet dubbele (g 27), in ont
werp teruggebracht tot het enkele bedrag (S Hij. Dat bedrag 
is in de eerste drie jaren na de Invoering der wet niet aan 
ie geven, doch de helft zal, wanneer slechts 5 9/o der premifin 
in de reservekaa worden gestort, in die jaren lang niet worden 
bereikt. 

A l l . l i l . 

Verjaringen. 
Artikel 64. Het ziekengeld /.af in den regel dadelijk worden 

opgeöischt Voorkomen dient ie worden dat het najaren wordt 
gevorderd, wanneer de omstandigheden, waarop de aanspraak 
steunt, niet meer zijn vast te stellen. De teimijn van twee 
jaren van de Duitsche wei is 56; Reicbsversii herungsordnung 
S 288) komt te laii!_r voer. Het Oostenrijksche ontwerp stelt 
hem op H maanden (S 42). 

(tok voor di' terugvordering van onverschuldigd betaalde 
premie komt een termijn gewenschl voor. Deze moet echter 
langer gesteld worden, evenals voor de vorderingen van den 
Raad van Arbeid, liij deze laatste is geen gevaar voor bedrog. 

De tel niijii gaal in den dag dat de vordering ontstaat Deze 
dag staal voor leder der genoemde vorderingen vast. 

Voor de premifin -telt de Ongevallenwet den verjarings
termijn 'ip •"> jaren lartikel 49). De Duitsche wet stelt hem 
sedert '92 op één jaar is 55), o. a. om een regelmatige invor
dering door de kassen te bevorderen. 

A I I I . 65, 66 e n o , . 

Invordering bij dwang-
bevel. 

Artikel 65. Een betoog voor toekenning dezer bevoegdheid 
aan openbare bestuurslichamen leven de toelichting op de 
artikelen 7 10 van hei wetsontwerp op het administratief 
hoog-gerechtshof van de Staatscommissie voor de administra
tieve rechtspraak. Dergelijke bevoegdheid wordt aan het bestuur 
der Rijksverzekeringsbank, bij artikel 50 der Ongevallenwet, 
toegekend. 

De Raad van Arbeid wordt evenwel niet verplicht dit middel 
Ine Ie pas sen . Kr is - e e l | l eden dell Raad Vall Arbe id d e gB-

Oatwerp Ziektezet, 
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wone rechtsvordering te onthouden. De Raad van Arbeid kan 
reden hebben deze laatste ie verkiezen, wanneer in t geldt 
vorderingen als bedoeld onder <■. Ten aanzien dezer vorderingen 
zal het, verschuldigde bedrag somtijds onzeker /.ijn. Door een 
gewone vordering in te stellen, kan nu de Raad van Arbeid 
de bepaling van het bedrag aan den rechter overlaten. Om 
dergelijke reden is in artikel 8 der wet van U Mei 1902 
(Staatsblad n". 54) aan de waterschapsbesturen do keuze ge
laten tusschen de invordering bij dwangbevel on den gewonen 
rechtsweg. 

a. „door den werkgever te betalen premlén". Voor de in
vordering van premie welke do arbeider moet betalen, komt 
deze wijze van invordering niet geschikt voor. Vooral niet 
wanneer de helft der premie duur den werkgever aan den 
arbeider moet worden vergoed. De nakoming der verplichting 
tot premiebetaling door den arbeider schijnt voldoende gewaar
borgd door de mogelijkheid van inhouding op het ziekengeld 
en door de strafbepaling van artikel 128 (Ij. 

Evenals ten aanzien van waterschappen werd aangenomen 
in de zooeven aangehaalde wet, is dit recht niet tot de grenzen 
van het gebied van den Raad van Arbeid beperkt Daarom is 
een bepaling als het voorlaatste lid van artikel 50 der Onge
vallenwet behelst, achterwege gelaten. 

Artikelen 68 en 67. Deze wijze van tenuitvoerlegging wordt 
het doelmatigst geacht. Zij is nagevolgd van de Ongevallenwei 
artikelen 50, bis en ter. 

„Op de bij het wetboek van burgerlijke rechtsvordering 
ten aanzien van vonnissen . . . . voorgeschreven wijze." 
Het uitvoerbaar verklaarde dwangbevel treedt in de plaats 
van een vonnis. 

Art. 68. Artikel 08. De vrijwillige verzekering bekleedt in het ont-
Wie zich mogen verzeke- werp een belangrijke plaats. Velen toch, wier verzekering 

ren. Toepasselijkheid wenscholijk ware, worden niet onder de verplichte verzekering 
bepalingen betreffende gebracht,' Over de losse arbeiders werd in het algemeen 
verplichte verzekering. g e d o d t o d o z o r toelichting gesproken. Bovendien vallen builen 

de verzekering allen die, zjj het ook tijdelijk, buiten betrekking 
zijn. Voor de ontwikkeling der ziekteverzekering is te hopen, 
dat dezen van de gelegenheid, die de wet biedt, om door voort-
betaling der premie verzekerd te blijven, een ruim gebruik 
zullen maken. Zijn zij niet zelf in staat de premie te betalen, 
dan mogen gemeenten, liefdadige vereonigingen enz., bereid 
worden gevonden hen hierin bij te staan. Met geneeskundige 
hulp alleen toch. zijn deze personen bij ziekte niet gebaat. 

(2) Volgens het hier bepaalde kan iemand verzekerd blijven, 
wiens geldelijke omstandigheden zoozeer zijn veranderd dat 
hij niet langer als arbeider in den zin der wet geldt Hier
tegen besraat geen bezwaar. Artikel U-2 voorkomt dat zoo 
iemand lid wordt van een zleken/bnÜs. 

(8) Uitdrukkelijk tot de verplichte verzekering beperkt zijn 
de artikelen 18, 16, 40 en 49. 

Art. 69. Artikel 89. De ziekteverzekering betref! uitkeering bij onge-
Ongeschiktl.eid tot wer- ■cMMtald tot werken. Ten aanzien van den verplicht ver

ken. Loon. zekerde staat wettelijk vast. wanneer bij in dit geval verkeert 
izie de toelichting op artikel 16). Voor den vrijwillig verzekerde 
bepaalt dit artikel het. Hoe, indien de verzekerde niet pleegt 
te werken? Eigenlijk zou hij niet te verzekeren zijn. Toch 
zal in deze enkele gevallen wel zijn uit te maken of de ver
zekerde redelijkerwijs aanspraak heeft op ziekengeld en komt 
een uitdrukkelijke uitzondering van den rentenier dus onnoodig 
voor. 

Wie zich wil verzekeren, moet zijn recht daarop bewijzen. 
Tot die verzekering behoort de Indeeling bij een loon klasse. 
Van hem kan dus de Raad van Arbeid opgave van zijn 
inkomen en het bewijs van de juistheid daarvan eischen. 

Heeft de viijwihisr verzekerde géén inkomen, dan behoort 
hij volgens artikel 51 in de laagste loonklassc. 

« 
Ontwerp Ziekten i-t. 
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Art . TH. 

Aangifte. 

Artikel 7o. d l ..ut' door don verzekerde": namelijk aan
gifte van Wijzigingen Of van het einde dor verzekering. 

I2I Daar de werkgever van den Ingevolge de Ongevallenwet 
verzekerde voor de belfl der premie kan aangesproken worden 
(artikel 75 (2)), tieefl hij rechl op kennisgeving, ook voorliet 
Instellen van beroep. 

Art. 71. 
Ziekte i.ij aanvang 

verzekering. 
der 

Artikel 71. Het gevaar dat zieke en zwangere personen 
zich verzekeren is hij de vrijwillige verzekering grooter dun 
iiij de verplichte, omdat voor gene het aangaan eener arbeids
overeenkomst geen vereiscbte Is. Daarom wordt de bepaling 
van art. 89 (1) « uitgebreid tot een wachttijd, in navolging van 
wat bij vele ondersteunlngsfondsen gebruikelijk is. 

De kosten van geneeskundig onderzoek zijn voor rekening 
der kas (artikel 28 (3)). 

(1) „ziekte ontstaan gedurende de eerste 2 maanden". 
Ziekengeld wordt dus niet uitgekeerd wegens ziekte, gedurende 
dat tijdvak ontstaan, onverschillig welke de duur der ziekte is. 

(2) Ten aanzien van hen, die verzekerd zijn volgens de 
Ongevallenwet en dus arbeider moeten zijn, is het gevaar voor 
ziekte bij den aanvang der verzekering geringer, terwijl boven
dien van de vrijwillige verzekering dezer personen bij een 
wachttijd van 2 maanden niet veel terecht zou komen. 

Zij die reeds verzekerd waren, kunnen billijkheidshalve niet 
aan een wachttijd worden ondenvorpen. 

Art, 72. 
Sleepende ziekte. 

Artikel 72. Voor de vrijwillige verzekering komt het wen-
schelijk voor den Raad van Arbeid de bevoegdheid te geven 
tot wering van sleepend zieken. Dezen zouden anders waar
schijnlijk het meerendeel der vrijwillig verzekerden vormen en 
de kas te zwaar belasten. 

Art 73. 
Loonklasse. 

Artikel 78. Er is geen reden bij de vrijwillige verzekering 
hun, die zich een lagere uitkeering willen verzekeren dan de 
wettelijke, dit te beletten. 

Art, 74. Artikel 74. De in dit artikel gegeven bevoegdheid is een 
. . .. . . . . . . , logisch gevolg van de aan den Raad van Arbeid gelaten vrijheid 
"voor de premie. 0 I U de m e r bedoelde personen al dan niet te verzekeren. 

Art, 75. 
Opbrengen 
Invloed der 

zekering 
lijk recht 

der premie, 
vrijwillige ver-
iip bet burger-

Artikel 75. (1) Achterstallige premie kan op het ziekengeld 
worden gekort, evenals bij art. 58. 

(2) „over den tijd, gedurende wolken hij in dienst van dezen 
is geweest". Wanneer dus een verzekerde volgens de Onge
vallenwet, gedurende een halve week bij werkgever A en een 
halve week bij werkgever B in dienst is geweest, kan hij van 
A en B ieder de helft van drie dagen premie terugvorderen. 

„werkgever", d. i. de werkgever naar burgerlijk recht; een 
werkgever in den zin van artikel 5 Radenwet is hier niet. 

(8) „niet later dan een maand". Aldus ook het Oosten-
rljksche ontwerp IS 78, 2). 

(4) Het wordt niet noodig geacht het bij artikel 45 voor
ziene geval te regelen met betrekking tot verzekerden, die de 
;.ri'heele premie betalen. Daarom wordt de toepasselijkheid be
perkt tot de vrijwillig verzekerden, die tevens onder de Onge
vallenwet vallen en dus, krachtens het tweede lid, de halve 
premie van den werkgever kunnen vorderen. 

Art. 76. 
Aanvang der verzekering. 

Artibl 70. Bij de verplichte verzekering staat de aanvang 
vast: het oogenblik waarop de arbeidsovereenkomst ingaat. 
Niet aldus bij de vrijwillige verzekering. 

Het recht op uitkeering hij ziekte kan later ingaan dan de 
verzekering, zie art. 71 (1). 

An. 77. 
Einde der verzekering. 

Artikel 77 il). .van rechtswege". De verzekering eindigt 
natuurlijk ook door opzegging. 

_niot-betaling dei premie ovei drie achtereenvolgende beta
lingstermijnen". Niet tijdii.' betalen is in dezen niet betalen. 
Wanneer de premie iederen Zaterdag moet worden betaald, is 
wanbetaler, wie drie Zaterdagen heeft laten verloopen zonder 
te betalen. 

Ontwerp Ziektewet. 
» 
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(8) Wil- na bet einde zijner verplichte verzekering een tijd 
Lang de premie beeft doorbetaald, maai- biertoe niet meer in 
staat is, beefl oog gedurende een maand recbl op ziekengeld. 
Andera zou hij, die na afloop zijner dienstbetrekking nog een 
paar treken de premie beeft betaald, minder aanspraak hebben 
dan wir dit. niet, gedaan beeft. 

DERDE AFDEEUNG. 

Art" 78- Artikel 78. Dit en de volgende artikelen van dit hoofdstuk 
Bevoegdheid van den Raad beoogen den Kaden van Arbeid en den Verzekeringsraden de 

van Arbeid. bevoegdbeden toe te kennen, die /.ij behoeven bij de vervulling 
van hun taak in het belang der openbare gezondheid. Zie over 
dit gewichtig deel der ziekteverzekering de algemeene toelichting. 

Ben nadere aanduiding der hierbedoelde maatregelen ware 
in de wet niet op baar plaats. Zij kunnen /.eer verschillend 
zijn. Ken Raad van Arbeid die zijn roeping begrijpt, zal weten 
uit te vinden waarin zij moeten bestaan. Zij kunnen zoowel 
van algemeenen aard zijn, het oprichten van een ziekenhuis 
li.v., als ten behoeve van een bepaalden verzekerde strekken, 
doordat b.v. deze naar een ziekenhuis wmdt gezonden. Dat 
de woorden ..ziekte van ingevolge deze wet verzekerde per
senen" niet re eng moeten worden opgevat, en geen maat
regelen zijn uitgesloten, waardoor tegelijkertijd andere personen 
worden gebaat, mag vanzelf-sprekend worden geacht. Intus-
schen, binnen zekere grenzen. De gelden der ziekenkas zijn 
met bestemd voor nlet-verzekerden. Do voorafgaande goedkeu
ring van den Verzekeringsraad is een waarborg tegen onrecht
matige besteding dezer gelden en voorkomt bezwaren hij de 
vaststelling der rekening ingevolge art. 58 (8). 

(2) Door het tweede lid wordt samenwerking beoogd niet 
die lichamen en personen, wier medewerking voor maatregelen 
als de hierbedoelde in de eerste plaats in aanmerking komt, 
ook omdat andere wetten hun tot het nemen van die maat
regelen een dergeiyke opdracht doen (Gemeentewet art. 186, 
Veiligheidswet art. 28, Hinderwet art. 1: aan de Gemeente-
Desturen; Veiligheidswet artt. o en 7, en algemeene maat-
regel van bestuur ter uitvoering daarvan (7—12—ïsnt; s. 215), 
en art. 8: aan de arbeidsinspectie). 

Artikel 7'.t. (1) In verband met liet toeziend on voorlichtend 
Bevoegdheid van den Ver- karakter der taak van den Verzekeringsraad, wordt aan dezen 

zekeringsraad. alleen het bevorderen van hygiënische maatregelen opgedragen. 
(2) Voorstellen, opmerkingen aan Departementshoofden, 

kunnen alleen van den Verzekeringsraad uitgaan. De Raad van 
Arbeid heeft zich dus, wanneer hij meent dat daartoe aan
leiding is, tot den Verzekeringsraad te wenden, onverminderd 
het aan alle wettig bestaande lichamen bij art. 8 der Grondwet 
toegekende recht om verzoekschriften over onderwerpen, tot 
hun bepaalden werkkring behoorende, aan de bevoegde macht 
in te dienen. 

A-rt- 80- Artikel 80. Het is natuurlijk voor een ziekenfonds een 
Betaling van premie voor groot voordeel, wanneer de werkgevers de premie moeren 

geneeskundige lielianile- betalen en deze geïnd wordt door den Raad van Arbeid. Hierin 
ling van hen, die bij j s j u s e o n p ^ k e l voor een ziekenfonds om zich ingevolge de 
kercL w e t t e c ' o o n erkennen. Maar de ziekenfondsen zouden hierdoor 

weinig worden gebaat, indien niet tevens de premie voor het 
gezin op deze wijze werd geïnd. Immers, de meeste fondsen 
verzekeren gezinnen. Vandaar de bijvoeging „en voor hun 
gezinnen". 

,niet later dan een maand nadat zij is betaald". Den werk
gever wordt voor de inhouding der premie van het loon eenige 
meerdere tijdruimte gelaten dan In artikel 52 (8). De reden 
is deze: de werkgever behoort te weten, of de arbeider in 
zijn dienst verplicht verzekerd is. en kan daarmede dus hij 
de uitbetaling van het loon rekening houden: maar de werk
gever behoeft niet te weten of de arbeider in zijn dienst bij 
een ziekenfonds verzekerd i.s. 

Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1909—1910. Ontwerp Ziektewet. 
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AH. 81. Artikel Hl. Volgens dit artikel kan de Baad van Arbeid 
Voorschot door Raad van een bij zijn ziekenkas verzekerde, die de premie aan bel zieken-

Arbeid van premie voor fonds niet kan betalen, deze premie voorschieten en verhalen geneeskundige 
deling! 

Art BS. 

i n - i i . i i i - op bet ziekengeld. Vgi. artikel HH di a. 

Artikel 82. Tusschen den Raad van Arbeid en het erkende 
Samenwerking Raad van ziekenfonds is voortdurende samenwerking verelscht. 

Arbeid en erkend zie
kenfonds. 

Art. 88. 
Duur der erkenning. 

Artikel 88. De erkenning als rechtspersoon Ingevolge de 
wet van 22—4—1855 (Staatsblad 82) en die als ziekenfonds, 
dienen van elkander te worden onderscheiden. De Overheid 
stelt zich bij beide op verschillend standpunt. Er kan aan
leiding zijn de erkennnlng als ziekenfonds In te trekken zonder 
dat de rechtspersoonlijkheid behoeft te vervallen. 

Intusscben moet het fonds, dat geen rechtspersoonlijkheid 
bezit, die aanvragen. Anders kan het geen enkele rechts
handeling met het gewenschte gevolg verrichten. Vele be
staande fondsen vorkeeren in dien toestand. 

Ook komen fondsen voor als onderafdeeling van eenig lichaam 
of vereeniging. Niet alleen om bestaande toestanden zooveel 
mogelijk te eerbiedigen, doch ook omdat hiertegen geen be
zwaren van rechtskundigen aard bestaan, wordt deze vorm 
uitdrukkelijk toegelaten. Ook in verband met het denkbeeld, 
dat gemeenten ziekenfondsen oprichten, dat zeker ernstige 
overweging verdient, is deze toelating aanbevelenswaardig. 

..15 jaren." De voor Koninklijke erkenning van vereenigingen 
gestelde termijn is hier gehalveerd. In een tijdvak van 15.jaren 
kunnen de opvattingen omtrent de aan een ziekenfonds te stellen 
eischen veel wijziging ondergaan. Ook pleit de nieuwheid der 
regeling voor een korten termijn. 

Art. 84. 
Wijze van erkenning, 

wonden voor weige
ring. 

Art. 85. 
Openbaarmaking. 

Art. 8(5. 
Intrekking. 

Artikel 84. (1). Vergelijk artikel 6 lid 1 van de wet van 1855. 
„de betrokken Verzekeringsraad". Waar zonder meer van Ver

zekeringsraad gesproken wordt, is bedoeld de Verzekeringsraad 
waaronder de Raad van Arbeid behoort, binnen wiens gebied 
het ziekenfonds werkzaam is. Aan het toezicht van dezen Ver
zekeringsraad is het ziekenfonds ingevolge artikel 106 onder
worpen. 

(2) en (8) Vergelijk artikel 7 van de wet van 1855. 
(4) Vergelijk artikel 8 van de wet van 1855. 

Artikel 85. Vergelijk artikel 9 der wet van 1855. 

Artikel 86. (1) Anders artikel 10 der wet van 1855. 
De Intrekking kan door den Verzekeringsraad gevraagd 

worden (artikel 106). Een in dit artikel bedoeld geval kan 
aanwezig zijn. wanneer het fonds een inlichting weigert aan 
den Raad van Arbeid (artikel 82). 

Alt- Si- Artikel 87. Zonder deze bepaling zou een Raad van Arbeid 
Faillissement van erkend bij een failliet fonds kunnen verzekeren. 

ziekenfonds. 
Art. 80. 

Statuten. 
Artikel 89, l>. Zie artikel 80—«>:! en 96—98. 
r. Zie artikel i)4 en 96. 
(I. Zie artikel 09 en loo. 
e. Zie artikel lol (2). 
/'. ƒ/. ft, Zie artikel KH — 104. 
/. Zie artikel 101 ili. 

A r t . QO. 
i imschrtjving der te ver-

loolien hulp. 

Artikel 90. J>ij algemeenen maatregel van bestuur te stellen 
eischen." Omtrent den omvang waarin geneeskundige hulp — 
verstrekking van genees- en verbandmiddelen daaronder be
grepen, zie artikel -1 (8) — moet worden verleend, behelzen de 
wetten in Duitschland en Oostenrijk slechts enkele bepalingen. 
Om te weten waarop een verzekerde recht heeft, moet in vele 
gevallen een groot aantal administratieve en rechterlijke be-
slissingen worden geraadpleegd. 

Hntucr» Ziektewet. 
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Art. 91. 
Ziekte b\j aanvang der 

verzekering. 

Art. 92. 
Niet-toelating tot het 

fonds. Oplegging der 
verzekering. 

In dit, ontwerp wordt onischrljving bij algemeenen maatregel 
voorgesteld. Natuurlijk zal ook deze omschrijving niet in bij
zonderheden mogen afdalen. Alleen sullen de regele, waarnaar 
ccn goed Ingericht ziekenfonds zich iiij de verleenlng der 
geneeakundlge hulp thans richt, tot wettelijke voorschriften 
voor de erkende ziekenfondsen worden verheven. 

„Tijdens den duur dei- ziekte." Na zekeren duur zal de 
ziekte als invaliditeit moeten worden beschouwd, in afwachting 
van de invoering der Invaliditeitsverzekering mag echter de 
duur der hulp niet worden beperkt. Een regeling die den 
verzekerde hij ziekte na zekeren tijd zonder geneeskundige 
hulp laat, is te onvolledig om wettelijk te worden goed
gekeurd. 

„Onverschillig welke de oorzaak daarvan zij." Van deze 
voorwaarde geldt eenlgszins betzelfde als van die betreffende 
den duur der ziekte. Hij de geneeskundige behandeling be
lmoren de ziekte en hare bestrijding op den voorgrond te staan. 
Terecht wordt er van geneeskundige zijde bezwaar gemaakt 
ziekte van verzekerden in bepaalde gevallen onbehandeld te 
laten ]). De geneeskundige behandeling behoort niet nu eens 
door dezen, dan weer door een anderen geneeskundige te 
geschieden. Dit ware ook niet in het belang van het zieken
fonds of de ziekenkas. Bij de uitkeering van ziekengeld gelden 
deze bezwaren niet en is het zeer goed verdedigbaar rekening 
te houden, gelijk het ontwerp doet, b. v. mei eigen schuld 
van den verzekerde. 

Artikel 91. Een wachttijd voordat de rechten als lid ingaan, 
is bij ziekenfondsen zeer gebruikelijk. Met het oog op de 
moeielijkheid om den gezondheidstoestand van een verzekerde 
bij den aanvang der verzekering door een geneeskundig onder
zoek vast te stellen, schijnt hij onmisbaar. Ook bet Zwitserscb 
ontwerp eener ziekte- en ongevallenverzekering van 10-12-1906 
{artikel 9), dat een regeling voor erkende ziekenfondsen bevat, 
stelt een wachttijd en wel van 3 maanden. 

„gedurende de eerste maand." Anders dan in artikel 71 (1), 
wordt hier niet uitgesloten de ziekte, in de eerste maand dei-
verzekering ontstaan, wanneer zij langer dan die maand duurt. 

„bevalling binnen zes maanden na den aanvang der ver
zekering." Vergelijk artikel 39 (l)b. 

ii en b. In de onder u bedoelde gevallen kon de toetreding 
niet eerder plaats hebben, in het geval bedoeld onder b, brengt 
de billijkheid mede de rechten aanstonds te doen ingaan. 

„wegens een dergelijke reden." Bedoeld is een reden, die 
het vermoeden buitensluit dat de toetreding eerst heeft plaats 
gehad toen de betrokkene verwachtte de hulp van het fonds 
te zullen behoeven. 

Artikel 92. (1) Zullen de erkende ziekenfondsen in de ziekte
verzekering de plaats innemen, die het ontwerp hun toedenkt, 
dan moeten zij althans lederen bij een ziekenkas verzekerde die 
zich daarvoor aanmeldt, als lid opnemen. De wet stempelt die 
fondsen, door de Koninklijke erkenning, tot medewerkers bij de 
uitvoering der ziekte-verzekering. Dientengevolge moeten zij 
openstaan voor allen die de wet in de verzekering wenscht te be
grijpen. Bleven de fondsen vrij het lidmaatschap te weigeren om 
redenen, bulten de verzekering gelegen, zoo zou de ziekteverzeke
ring misbruikt kunnen worden tot het najagen van aan de wet 
vreemde doeleinden. De wet zou voorrechten toekennen aan ver-
eenigingen. die de Ziekteverzekering ondergeschikt maken aan 
bemoeiingen,' waarmede de Overheid zich krachtens haren plicht 
van onzijdigheid niet heeft in te laten. Ook zou te vree/en zijn 
dat op plaatsen, waar het aantal niet tot een bepaald fonds 
toegelaten personen te gering is om een eigen fonds op te rich
ten, de mogelijkheid om zich geneeskundige behandelingte ver
zekeren voor die personen ten eenen male ware uitgesloten. 

„allen die bij een ziekenkas verzekerd zijn", verplicht of 

') Zie het „Rapport omtrent den teestand dei- ziekenfondsen in 
Nederland" van de Nederlandsi :he Maatschappij tot bevordering der 
Oeneeskunst (1908) -Je deel bladzijde -'ü. 
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vrijwillig, (lus ook /.ij die lijden aan een blijvende ziekte; maar 
artikel u7 laai toe van dezen een booger bedrage te eisenen. 

De uitzonderingen, die bet ontwerp op de algemeene open
stelling van bei fonda toelaat, vinden haar grond In den aard 
van net onderwerp. 

a. Twijfol is toegelaten over de noodzakelijkheid van hot 
behoud der zoogenaamde ondernemingsfondsen. Hot ware toch 
wenscheiijker. wanneer op oon plaats enkele groote onder
nemingen zijn met eigen fondsen, dat nuk arbeiders van andere 
kleine ondernemingen, te weinig talrijk om een eigen fonds 
op te richten, tot die fondsen weiden toegelaten. Ook wordt 
tegen de ondememlngsfondsen aangevoeld de overwegendein-
vloed van den werkgever, en diens belang hij het uitsluitend 
in dienst hebben van zeer gezonde arbeiders. 

Daartegenover valt te wijzen op de uitstekende werking van 
verschillende aan groote ondernemingen thans reeds verbonden 
fondsen. Het zou niet in het belang der verzekerden zijn, 
dezen vorm van ziekenfondsen onmogelijk te maken; en dit 
zou bet ontwei]) doen door toelating van personen buiten de 
onderneming verplicht te stellen. 

Er is geen voldoende reden om een vorm die getoond 
heeft zulke goede diensten bij de ziekteverzekering te kunnen 
bewijzen, op te heffen. Ook de jongste ontwerpen in Duitsch-
land en Oostenrijk verdedigen krachtig de ondernemings
fondsen. In de toelichting op het eerstgenoemde wordt aan
getoond dat zij gunstiger voor de verzekerden zijn dan eenigo 
andere soort van ziekenfondsen; ondanks het streven naar 
centraliseering der Krankenkassen (3/4 tot 4/5 der bestaande 
kassen zullen verdwijnen), kan van opheffing der ondernemings-
fondsen „geen sprake zijn." 

De bezwaren die tegen de ondernemingsfondsen zijn aan
gevoerd, worden door de eischen die het ontwerp voor de 
erkenning stelt, zoo al niet opgeheven, dan toch van minder 
beteekenis. 

Is de deelneming in het fonds voor den arbeider verplicht, 
dan gelden bovendien de bepalingen van den algemeenen 
maatregel van bestuur, bedoeld bij artikel 1637, s Burgerlijk 
Wetboek, 2de lid, 1° (Koninklijk Besluit van 31—3—1908 
Staatsblad 94, gewijzigd hij Koninklijk Besluit van 13—10—1908 
Staatsblad 318). 

b. Er kunnen nog andere geldige redenen zijn om de 
toelating tot het fonds ie weigeren. Letter c eischt een 
duidelijke omschrijving dier redenen, (laan de statuten verder 
dan de bedoeling der wet is, dan levert dit een grond op, 
ontleend aan het algemeen belang, tot weigering der erkenning. 

(2) „niet-nakoming zijner verplichtingen door den verze
kerde." De verplichtingen der leden worden krachtens artikel 89 & 
in de statuten of reglementen geregeld. Een regeling waardoor 
liet feitelijk mogelijk zou worden een lid te allen tijde wegens 
niet-nakoming zijner verplichtingen op te zeggen, en aldus 
artikel 92 te ontduiken, zou natuurlijk de Koninklijke goed
keuring niet verwerven. 

(8) De ziekenfondsen zijn daar ten dienste van personen 
beneden zekeren levensstandaard. Met name de bezoldigingen 
van geneeskundigen en apothekers zijn hierop berekend. Daarom 
mógen niet. doch móeten zij, die dien levensstandaard over
schrijden, uit de ziekenfondsen worden geweerd. Om te weten 
of iemand in een der hier bedoelde gevallen verkeert, zullen 
de statuten een desbetreffende verklaring kunnen vorderen. 
Ten aanzien van alle bij een ziekenkas verzekerden kan het 
fonds zich, in geval van twijfel, zekerheid verschaffen door 
tUSSChenkomst van den Raad van Arbeid. 

Art. 98. Artikel 93. Bij dit artikel komt een der groote vraagstukken 
teneeskundigen en apo- v a n J(> öokteverzekering ter sprake, de zoogenaamde vrije 
thekera. Keuze door den artsenkeuze. Behoort den verzekerde de vrijheid gewaarborgd, 
verzekerde. zij hot een in meerdere of mindere mate beperkte vrijheid, 

om den arts te kiezen, door wien hij wenscht te worden be
handeld? De verschillende gezichtspunten waaruit deze vraag 
kan worden beschouwd, zijn te talrijk om hier allen te worden 

Ontwerp Ziektewet. 
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vermeld. Voor en tegen een bevestigende beantwoording zijn 
gowichtige gronden aangevoerd, in beginsel schijn! voor een 
bevestigend antwoord het mees! te zeggen: bij bel stelsel der 
beperkte \ rij<; artsenkeuze lcunnen de belangen van den ver
zekerde en van een goede verhouding tusschen fondsbestuur 
on geneeskundigen bet besl tol hun recht komen. Toch is het 
niet twijfelachtig dat Invoering van dit stelsel niet tol een 
wettelijke verplichting van de ziekenfondsen kan weiden 
gemaakt. De wetgever moet rekening houden mei de misbruiken 
waartoe het kan leiden en waarvan hei voornaamste wel dli 
is, dat de geneeskundigen die den leden hel meest ter wille 
zijn, de meeste leden tot zich trekken. Dat dit gevaar niet 
denkbeeldig is, Is van geneeskundige zijde berhaaldeujk toe
gegeven, en blijkt ook wel uit do omstandigheid, dat in de 
landen waar de vrije artsenkeuze een onderwerp van strijd 
uitmaakt, do voorvechters van het stelsel worden gevonden, 
niot in do kringen dor verzekerden, maar onder do genees
kundigen. De verzekerden, wier belang toch zou meebrengen 
behandeld te worden door don geneeskundige In wlen zij hel 
grootste vertrouwen stollen, zijn in die landen ever het algemeen 
bel stelsel niet guhsüg gezind. De strijd gaai tusschen fonds
besturen en geneeskundigen. 

Die strijd is on wordt nog elders met groote hevigheid ge
voerd. Is op sommige plaatsen vrije artsenkeuze Ingevoerd 
zonder, naar het schijnt, schade voor de ziekenkassen, elders 
zijn de nadeelen sterk aan het licht getreden of wordt hare 
invoering met do grootste kracht bestreden. Plaatselijke om
standigheden schijnen hierbij invloed to doen golden en dit 
reeds maant don wetgever tot voorzichtigheid. Maar ook binnen 
onze grenzen is met de vrije artsenkeuze eenige ervaring ver
kregen. Moet de wetgever geen rekening houden met de onder
vindingen, opgedaan bij do uitvoering der Ongevallenwet? En 
met de omstandigheid dat slechts weinig hier te lande bestaande 
ziekenfondsen haar hebben aanvaard? (vrije artsenkeuze, in 
den zin van het rapport der Maatschappij tot bevordering dei 
geneeskunst, haddon slechts 45 van de 616 daar behandelde 
fondsen, d. i. 7.3 °/o '■> zondert men do zoogenaamde doktors-
fondsen uit, dan toch nog maar 11.6 °/0). 

Een stelsel waaraan zulke groote bezwaren verbonden zijn, 
kan niet bij de wet worden opgelegd. Zijn doorvoering, waai 
mogelijk, zij den betrokkenen overgelaten. Blijkt dat de ge
duchte misbruiken kunnen worden gekeerd, dan zal de toe
toepassing niet op zich laten wachten, want iedere verzekerde 
kiest liever den dokter aan wlen hij zich toevertrouwt. Ook 
de ontwerpen in Dultschland en Oostenrijk staan op dit stand
punt. Slechts de meest mogelijk beperkte vrije artsenkeuze, 
tusschen twee geneeskundigen, wordt in het ontwerp als 
voorwaarde voor erkenning gesteld, altijd voorzooverre de om
standigheden het toelaten, wat bijv. ten platten lande vaak 
niet het geval is. 

Hetgeen hier is gezegd met betrekking tot de geneeskundigen, 
geldt in groote trekken mede voor de apothekers. Ook zij 
strijden voor vrije keuze en nek hiertegen bestaan geujk-
soortige bezwaren. Waar het ontwerp zich zooveel mogelijk 
van regeling der bijzonderheden onthoudt, konden genees 
kondigen en apothekers op gelijken voet worden behandeld. 

Op welke wijzo de verhouding tusschen geneeskundigen en 
fondsbesturen overigens wordt geregeld, komt bij de betreffende 
artikelen ter sprake. 

(1) „Aan het fonds verbonden". Ook bij vrije 
artsenkeuze is er altijd eenige band tusschen de Ingeschreven 
geneeskundigen en het fonds. Onder do uitdrukking -aan hot 
fonds verbonden geneeskundigen" worden alle geneeskundigen 
verstaan door wie zich de fbndsleden kunnen doen behandelen, 
onverschillig of er vrije artsenkeuze is of niet. 

(2) ..Zooveel mogelijk." Het kan. In een afgelegen dorp bijv., 
onmogelijk zijn de keuze tusschen twee geneeskundigen te 
laten. Doch die onmogelijkheid zal in ieder geval duidelijk 
moeten worden aangetoond. 

(8) -Ten minste eenmaal In bet jaar onder 
te stellen voorwaarden." Van de vrijheid om van gonooskun-

Handelingen der Sta ten-Generaal. Bijlagen 1909—1910. Ontwerp Ziektewet, 
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dige te veranderen plegen fondsleden, zoover zij hun la 
gegeven, een ruim gebruik te maken. Benige beperking dient 
toegelateni 

art 04. Artikel '.M. Deze bepaling wordt in bet belang der genees-
Aantal ten IWIW van Mn Kundige behandeling voorgesteld, omdat wie fondsstatuten baar 

Keneeskundige in te missen en de fondsdokters hun krachten wel eens schijnen 
Bclirtjven verzekerden, te overschatten. 

Au. 96. Artikel 95. Hot belangrijkste punt in de regeling dor ver-
Betaling der geneeskun- houding tusschen geneeskundigen, apothekers on fonds is 

digen en apothekers, natuurlijk do bezoldiging. Do wijze waarop deze is geregeld, 
is van grooten Invloed op do geheele werking van het fonds. 
Daarom wordt hier een bindend voorschrift gegeven ten gunste 
van een wijze van bezoldiging die, over het algemeen van 
geneeskundige /.ijdo voorgestaan on bij de bestaande zieken
fondsen de meest voorkomende, in alle opzichten de meest 
wenselielijke schijnt. 

Do bepaling van oen minimum in de statuten of reglementen 
waarborgt eenige vastheid In het bedrag der bezoldiging, de 
vijfjaailijkscho herziening (zie lid 2) een medegaan met ver
anderde omstandigheden. 

Op afzonderlijke vergoeding voor verrichtingen, die niet tot 
de gewone geneeskundige behandeling behooren, kan de specialist 
aanspraak maken, of de gewone geneeskundige, die buitenge
wone hulp hooft moeten verleenen. Nadere omschrijving van 
wat onder „gewone" geneeskundige behandeling verstaan wordt, 
is in de wet niet op haar plaats. De beslechting van geschillen 
die hierover mochten rijzen, is jlders geregeld. 

„Noodzakelijke door den geneeskundige gedane uitgaven" 
kunnen bijv. rijtuighuur of in geval van nood gemaakte 
kosten zijn. 

Ook do bezoldiging van den apotheker vraagt regeling. De 
hier voorgestelde komt overeen met wat van apothekers-zijde 
als de meeste wensehelijke wordt beschouwd. 

A l t - 96- Artikel 96. Dezo bepaling moot worden beschouwd in ver-
Weigering tot medewar- 1,;111(1 n i o t artikel 116. Heide artikelen betreffen geschillen 

king van geneeskundi- tusschen geneeskundigen en fondsen, niet over een aangegane 
gen di apothekers. overeenkomst, maar over aan te gane overeenkomsten. Wanneer 

oon of moor fondsen van geneeskundige hulp dreigen verstoken 
to worden wegens gebrek aait overeenstemming met genees
kundigen of een voreeniging van geneeskundigen ter plaatse, 
is de Verzekeringsraad, die ook bevoegd is tot het beslechten 
van geschillen tusschen fondsen en do daaraan verbonden 
geneeskundigen of apothekers (artikel 108(1) o), het aangewezen 
lichaam om te trachten de gewenschte overeenstemming te 
bewerkstelligen. Slaagt hij hierin niet, dan kunnen toestanden 
intreden als in Duitschland en Oostenrijk zijn voorgekomen, 
waar de geneeskundigen hun medewerking hebben geweigerd. 
h\ dit geval staat het fonds, dat tegenover de verzekerden 
verbonden is, machteloos, en kunnen de geneeskundigen eisenen 
wat zy willen. Hot ontwerp tracht dat te voorkomen. Niet 
door de geneeskundigen met den sterken arm tot medewerking 
te dwingen (den zoogonaamden Kurierzwang, in Duitschland 
van de zijde dor ziekenkassen verlangd), al was het alleen 
omdat van do aldus verschafte geneeskundige behandeling 
wel niemand gediend zijn zou, doch door den Verzekeringsraad 
te laten beslissen aan wiens zijde het ongelijk is en zoo dit 
aan do zijde der geneeskundigen is, het fonds te machtigen om 
in plaats van de verschaffing van geneeskundige behandeling, 
een door den Verzekeringsraad te bepalen bedrag uit te betalen. 
Van den Verzekeringsraad mag een onpaitijdige beslissing 
verwacht worden. Het belang der verzekerden bty geneeskundige 
behandeling zal genoegzamen drang op het fonds blijven oefenen, 
om te trachten overeenstemming met de geneeskundigen te 
bereiken. Op den duur ware het natuurlijk geen gewenschte 
toestand, dat do verzekerden geld In plaats van geneeskundige 
behandeling ontvangen, maar de omstandigheid, dat het fonds 
tegenover do aaneengesloten geneeskundigen niet geheel 
machteloos staat, wanneer althans een onpartijdig lichaam 

(hrtwerp Ziektowet. 
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Art. 97. 
Bijdragen. [ndMllng 

verzekerden. 
der 

Art. 98. 
Vaststelling der btydragen. 

Art. 100. 
van hetbe-Samenstelling 

atuur. 

Art. 101. 
Bestemming 

sten. 
der inkoin-

Art. 102. 
Boekhouding. 

ais de Verzekeringsraad bet in het ««'lijk stelt, zal er toe 
leiden, dat strijd wordt voorkomen. Zoowel in bet Dultsche 
(S 4oi) ais bet Oostenrtyksche ontwerp is 45) is dergelijke 
bepaling opgenomen. 

Artikel 97. „Do bedragen". Het ziekenfonds moet rusten 
op den grondslag der vertektring (sle artikel 2(2)). Dit belet 
echter niet, dat behalve de premie, een bijdrage h\\ toetreding 
wordt gevorderd, of ook een kleine vergoeding voor lederen 
dooi- liet fonds bewezen dienst. Dit laatste kan nuttig zijn, om 
een onbescheiden gebruik van die diensten door de verzekerden 
te voorkomen. 

„Voorzooverre er verschil is in de aan hen te verstrekken 
geneeskundig»! hulp". Volgens het hier bepaalde kan dus, 
tegen betaling van hooger premie, de geneeskundige behan
deling in ruimer omvang worden verleend. Dit komt by de 
bestaande ziekenfondsen voor en er is geen reden, mits de 
geneeskundige behandeling altijd voldoet aan de wettelijke 
eiechen, liet te verbieden. 

„of in het risico". Dit is hetzelfde beginsel als aan artikel 47 
ten grondslag ligt. 

Artikel 98. (1) De vaststelling van het tarief behoort niet 
voor te langen tijd te geschieden. Dat men zich ten minste eenmaal 
in de vijf jaren rekenschap er van geeft of de premiën juist 
zijn vastgesteld, is 'niet te veel geeischt. 

Artikel 100. De samenstelling van hot bestuur is een punt 
van groot belang bij de regeling der ziekenfondsen. Do verzekerden 
hebben als eerst belanghebbenden recht daarin door ten minste 
één hunner vertegenwoordigd te zijn. Doch ook dat de aan het 
fonds verbonden geneeskundigen en apothekers in het bestuur 
vertegenwoordigd zijn, is een zaak van openbaar belang. Dit 
toch zal in de eerste plaats aan de geneeskundige behandeling 
ten goede komen. Daarnevens zal hun vertegenwoordiging in 
het bestuur, al dan niet in den vorm eener afzonderlijke 
geneeskundige commissie, er toe bijdragen geschillen met het 
fonds te vermijden. 

Artikel 101. De bedoeling van dit artikel is van de erkenning 
uit te sluiten ziekenfondsen, waarmede winst beoogd wordt. 
Bij zoodanige fondsen toch z\jn de belangen der verzekerden, 
hoe goed ook hot toezicht zij, niet voldoende gewaarborgd. Waar 
met de moeieUjk opgebrachte premiën winst behaald wordt, 
kan de geneeskundige hulp niet voldoende zyn, al bemerken 
de verzekerden hot niet of eerst wanneer het te laat is. Zij 
die Lot oordeelen bevoegd zijn, meenen dat op het gebied der 
ziekteverzekering voor deze soort fondsen geen plaats is of 
niet behoorde te zijn. 

In ieder geval is er voor hen geen plaats in een regeling, waar
bij een drang tot toetreding wordt uitgeoefend (artikel 88 (1) a). 
Dan toch heeft do verzekerde liet recht te eisenen, dat de door 
hom betaalde premie aangewend wordt ten behoeve van de 
geneeskundige behandeling, en niet ten bate van een geldelijk 
belanghebbend bestuur. De doeleinden waarvoor de golden van 
het fonds mogen worden gebruikt, worden daarom in artikel 
101 uitdrukkelijk genoemd. 

Hieronder worden genoemd „maatregelen ter voorkoming van 
ziekte". In het algemeen ligt het nemen hiervan op den weg 
der Raden van Arbeid (artikel 78 (1)). Zij staan echter met het 
eigenlijke doel der ziekenfondsen in te nauw verband, dan dat 
zij niet zouden mogen worden toegelaten. 

(2) Overtreding van dit verbod zou aanleiding tot intrekking 
der erkenning zijn. 

Artikel 102. (1) Deze bepaling dient ter vergemakkelijking 
van het toezicht. 

(2) Waar het ziekenfonds een onderdeel van een lichaam 
is, moeten de middelen van het ziekenfonds natuurlijk streng 
worden gescheiden van de overige bezittingen van dat lichaam. 

Ontwerp Ziektewet. 
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Afzonderlijke boekhouding en een gescheiden kas strekken "in 
vermenging te voorkomen. 

Ari. 108. Artikel 108. Vergelijk artikel <>2. 
[iouorvofondu ...Niet grooter". Dr strekking is dezelfde als in artikel 101. 

Ter voorkoming dal hel reservefonds Btrekke tot ontduiking 
van artikel HM, elscht ariikd x\)i dat de bestemming dor 
bezittingen i»ij ontbinding in de statuten worde aangewezen. 

Art. 104. Artikel 104. (2) De bedoeling van deze bepaling Isderege-
(.(, | ( | t, | j jk |„,)„.,.,._ Ilng liij Koninklijk beslull mogelijk te maken voor het ge

val de behoefte daaraan blijkt. 

Art. 105. Artikel 105. d j Vergelijk artikel 8-1 (4). 
stai utenwtjsiging. Aan

vrage om Intrekking der 
erkenning. 

Art. 106. Artikel 106. (1) Hen ziekenfonds behoeft niet aan het toe-
Toezicht door Verzeke- zicht van slechts één Verzekeringsraad onderworpen te zijn. 

ringaraad. Hoewel toch een groot verzekeringBgebied niet in het belang 
van een goede werking van het fonds is te achten, behoeven 
de grenzen van dit gebied niet mot die van het gebied, waar
over de Verzekeringsraad zijn toezicht uitstrekt, samen te 
vallen. 

(2) Door deze bepaling wordt den Verzekeringsraad de 
verplichting opgelegd voorstellen tot intrekking der erkenning 
tijdig te doen, evenals hij, zoo noodig, de vernietiging of schorsing 
van een besluit van den Raad van Arbeid heeft aan te vragen 
(artikel 96 (2) der Radenwet). 

Art. 107. Artikel 107. (1) „De daaraan verbonden geneeskundigen en 
[nlfehtingendoorhetfonds apothekers." Ten aanzien van hen geldt de bepaling natuurlijk 

ie verstrekken. alleen, voorzooverre dit mogelijk is met eerbiediging van het 
beroepsgeheim. 

„Ieder der bezoldigde leden". Het toezicht van don Ver
zekeringsraad zal in werkelijkheid wel hoofdzakelijk door middel 
van de bezoldigde leden worden uitgeoefend. 

„Het bestuur is verplicht . . . . " enz.. De bewoording is 
ontleend aan artikel 116 Gemeentewet. 

Ari. 108. Artikel 108. (1) In een regeling van het ziekenfondswezen 
. . . . , . . . bekleedt een gewichtige plaats de aanwijzing van een scheids-Oinsc iriivinir. Aanwijzing ... . . „ , . _ j . . . ,-i ... , TT , , ,.., 

van rechter rechter voor geschillen, als bedoeld in dit artikel. Het burgerlijk 
rechtsgeding is een te kostbaar, omslachtig en daardoor weinig 
bruikbaar middel, om deze geschillen tot oplossing te brengen. 
De Verzekeringsraad, waarin zitting hebben geneeskundigen en 
verzekeringsdeskundigen, onder rechtsgeleerde leiding, is het aan
gewezen lichaam om hierover te beslissen. Verwacht mag worden 
dat door de aanwijzing van den Verzekeringsraad als scheids-
gerecht, geschillen vooral zullen worden voorkomen. 

Deze bepaling maakt geen Inbreuk op den regel, dat twist
gedingen over burgerlijke rechten bij uitsluiting tot de kennis
neming van de rechterlijke macht belmoren (Grondwet art. 168). 
De rechtspleging van den Verzekeringsraad toch is te ver
gelijken met die der scheidsmannen van artikel 620 van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Evenals dit artikel 
partijen toelaat geschillen, die mochten opkomen, aan een 
anderen dan den gewonen rechter te onderwerpen, wordt hier 
als voorwaarde voor de erkenning van het ziekenfonds geëischt 
dat een zoodanig beding wordt opgenomen. Door de aanvrage 
om erkenning, heeft het fonds afstand gedaan van het recht 
deze zijne geschillen aan den burgerlijken rechter te onder
werpen. 

Van de uitspraak van den Verzekeringsraad staat beroep 
open Ingevolge artikel 117 (1) e. 

t2) Ken geschil in den zin van dit lid is eerst aanwezig, 
wanneer de dooi- de fondsstatuten aangegeven middelen tot 
bijlegging zijn uitgeput. Wanneer b.v. de statuten bepalen dat 
van besluiten van bet bestuur de geneeskundige beroep heeft 
op de algemeene vergadering, is er eerst een geschil met het 
fonds, wanneer de geneeskundige zich niet neerlegt bij de 
beslissing der algemeene vergadering. 

Ontwerp Ziektewet. 
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Art. 109. 
Wraking VU loden van 

den verzekeringsraad. 
Art. 110. 

(;<-i ui^ciii en deskundigen. 
Wijze van behandeling 
bij den Verzekerings
raad. 

Een openbaar lichaam, dat zijn werkzaamheden over een 
ZIKI ruim gebied uitstrekt ais de Verzekeringsraad, beschikt 
over meerdere onbevangenheid en meer gezag dan een door 
belanghebbenden samengesteld scheldsgerecht. Aldus ook het 
Oosieniijksclie omwerp (SS 46 en 4 7 ; zio ovor liet Duitsclio 
ontwerp „Der Versicherungsbote" 2e jaargang ld. 42 e.v.). 
Daarom wordt, aan partyen de gelegenheid gegeven den Ver-
zekerlngsraad tot scheidsrechter te kiezen. 

Artikel 109. Vergelijk artlke] <>2<;, Ud 3, Rechtsvordering. 
Over deze beslissing stemt liet gewraakte lid niet mede, 
Ingevolge de artt. 86 en 26 der Kadenwet. 

Artikel 110. Het ontwerp denkt zich de taak van den Ver-
zekerlngsraad niet alleen als die van een rechter, doch tevens 
als die van een bemiddelaar. Hij zal vooral moeten trachten 
partijen tot overeenstemming te brengen. In dezen gedachten-
gang past niet de regeling van het Wetboek van Rechts
vordering voor het hooren van getuigen. Do Verzekeringsraad 
zal, om zijn taak naai belmoren te vervullen, getuigen en 
deskundigen moeten kunnen dwingen voor hem te verschijnen. 
Weigering is strafbaar volgens artikel 192 of 444 van liet 
Wetboek van strafrecht; tegen liet afleggen van een valsche 
verklaring bedreigt artikel 125 van het ontwerp straf. Hier
mede kan worden volstaan. Een verplichting tot het afleggen van 
eed of belofte is niet opgenomen. De in het ongelijk gestolde 
partij, die meent dat het hooren van getuigen of deskundigen 
onder eede noodzakelijk is, kan van de uitspraak van den 
Verzekeringsraad in beroep komen bh' den centralen raad van 
beroep. 

Vergelijk overigens artikel 102 (welks laatste lid meer op 
zijn plaats schijnt in den algemeenen maatregel, bedoeld in 
het eerste lid van artikel 111) en 61 der Beroepswet. 

(5) In het belang der eenheid, komt het niet wenschelijk 
voor in navolging van artikel 629 Rechtsvordering den Ver
zekeringsraad de wijze van behandeling der geschillen zelf 
te laten vaststellen. Voor regeling hiervan is de algemeene 
maatregel aangewezen. 

Art. 111. Artikel 111. (2) Vergelijk Beroepswet artikel 57, hetwelk be-
,, .. , . paalt dat het tarief voor de vergoeding, waarop getuigen, des-
vergoeding aan getuigen, f .. , , , ." . ..' J , 

deskundigen en partfjen. kundige» e» partyen recht hebben, bn algemeenen maatregel 
van bestuur wordt vastgesteld. 

(3) De opdracht In artikel 108 aan den Verzekerings
raad gegeven, vormt een ondergeschikt deel zijner bemoei
ingen. Zal de Verzekeringsraad hierdoor niet meer in be
slag worden genomen dan met hot oog op zijn verdere 
werkzaamheden wenschelijk is, dan dient van de bevoegdheid 
om geschillen aan zijn oordeel te onderwerpen een niet te 
kwistig gebruik gemaakt te worden. Kleine geschillen behooten 
in den boezem van het fonds tot vereffening te komen. Een 
eerste middel om dit doel te bereiken is dat, naar de gewone 
regelen van rechtsvordering, de in het ongelijk gestelde partij 
de kosten draagt. 

Art. 112. 
Veroordeel ing tot nako

ming van verplichtingen 
of schadevergoeding. 

Art. 113. 
De uitspraak. 

Art. 114. 
Nederlegtfing ter gritlie. 

Art. 115. 
Ten uitvoer legging. 

Art. 116. 
Voorkoming en vereffe

ning van andere ge
schillen. 

Artikel 112. Het geval laat zich licht denken, b.v. bij geschillen 
over geneeskundige behandeling, dat van de in het ongelijk 
gestelde party de nakoming harer verplichtingen niet of niet 
meer kan worden gevorderd. In dat geval zal zij tot schade
vergoeding zijn te veroordeelen. 

Artikel 113. Vergelijk Rechtsvordering artikel 637 e» 641. 
(1) „(voornamen)". Dit geldt natuurlijk alleen voor de 

geneeskundigen of apothekers. 
Artikel 114. Zie Rechtsvordering artikel 639, lid 1 en 2. 

Artikel 115. (l)en(2) Vergelijk Rechtsvordering artikel 642. 
(8) „ „ , „ 644. 
(4) . 645. 

Artikel 110. Zie de toelichting op artikel 96. 

Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1909—1910. Ontwerp Ziektewet. 
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VIERDE APDEBLINO. 

Aii. 117. Artikel i l". 1 >;11. de verhouding tusschen verzekeraar en 
ii welke gevallen en voor V('ra'kenie volgens deze wel niet van burgerrechteiyken aard 
wii' beroep openstaat Is, schijnt nin twijfelachtig. Volgens de vroegere ontwerpen-

ziekteverzekeringswetten was die verhouding eenlgszlns anders. 
Dit ontwerp, dal den arbeider ■ >ij een Staats-zlekenkas ver
zekert, brengt de verzekering ongetwijfeld op het gebied van 
bet publiek recht. Alle geschillen uit die verhouding ontstaande, 
behooren dus niet by den burgerlijken rechter, maar kunnen 
door de wel aan een btjzonderen, voor deze rechtspraak meer 
geeigenden rechter worden onderworpen. 

Wat de vrijwillige verzekering aangaat, geldt In hoofdzaak 
hetzelfde als in de toelichting OJI artikel 108 (1) is opgemerkt 
ten aanzien van de daarbedoelde geschillen. Wie zich vrijwillig 
verzekert, «loet hiermede afstand van den gewonen rechtsweg, 
evenals iemand die zich verbindt om geschillen, welke mochten 
opkomen, aan de uitspraak van scheidsmannen te onderwerpen. 

Ten aanzien van deze verzekerden mag bovendien verwezen 
worden naar de overeenkomstige regeling in do Woduwenwet 
voor de ambtenaren 18!to. Ook ingevolge deze wet kunnen 
overeenkomsten worden gesloten, waarbij een pensioen ver
zekerd wordt (artikel 2 lid 2, artikel 10 lid 4), en worden 
uit die overeenkomst voortvloeiende geschillen niet door den 
burgerlijken rechter beslist, maar door het gezag in artikel 14 
aangewezen. 

Uit een oogpunt van doelmatigheid verdient het stellig aan
beveling de geschillen, uit de vrijwillige verzekering voort
vloeiende, aan denzelfden rechter te onderwerpen als die dei-
verplichte verzekering. 

Be verhouding tusschen deze rechtspraak en die van den 
burgerlijken en van den strafrechter, waarover bij de instelling 
dei' raden van beroep breedvoerig van gedachte is gewisseld, 
kan hier blijven rusten. Te dezen aanzien is er met de recht
spraak in ongevallenzaken geenerlei verschil. 

Van alle beslissingen betreffende de verzekering, waarbij 
een vraag van recht kan rijzen, wordt beroep toegekend aan 
alle belanghebbenden. 

n. „en zijn werkgever." In verband met artikel 1638 c, 
lid 2, van het Burgerlijk Wetboek, kan ook de werkgever 
belang hebben bij de uitkeering van ziekengeld aan zijn arbeider. 

b. Boor een in beroep gegeven beslissing kan vastgesteld 
worden dat ten onrechte ziekengeld is uitgekeerd. Be Raad 
van Arbeid is dan bevoegd het uitbetaalde ziekengeld terug 
te vorderen. Boor de ten onrechte betaalde uitkeeringen ten 
laste van het Rijk te brengen, zou gevaar ontstaan voor een 
te lichtvaardige toekenning van ziekengeld. Intusschen is wel 
niet te duchten dat een Raad van Arbeid een vordering zal 
instellen tot terugbetaling van ziekengeld tegen den arbeider, 
die daartoe niet in staat is; is de arbeider wel in staat het 
hem ten onrechte uitgekeerde terug te geven, dan is er geen 
reden de terugvordering uit te sluiten. 

d. Voor zooveel betreft geschillen van hen, die zich bij 
een ziekenfonds hebben verzekerd of willen verzekeren, geldt 
omtrent de aanwijzing van een anderen dan den gewonen 
rechter het bij artikel 108 opgemerkte. 

„Be betrokkene" is in dit geval natuurlijk hij, die zich 
wenscht te verzekeren, verzekerd is, of wiens verzekering is 
opgezegd. 

(2) Bit is in afwijking van artikel 8. Het is niet mogeUjk 
voor al deze doorgaans onbeteekenende gedingen hoogere goed
keuring te vragen. 

(8) Boze bepaling schept slechts een bevoegdheid voor het 
bezoldigd lid, waarvan hij gebruik kan maken wanneer een 
/.. i. onjuiste beslissing te zijner kennis komt. Natuurlijk 
kunnen de bezoldigde leden nier van alle genomen beslissingen 
mededeeling krijgen. 

A l Artikel 118. d i „Ken maand" Kenvoudigheidshalve wordt 
Termijn. Schorsende voo l- a n e .soorten van beroep en voor alle belanghebbenden een 

werking. zelfde termijn voorgesteld. 

Ontwerp Ziektewet. 
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(2) liet ontwerp bepaal! niet dal van een beslissing, waar-
van beroep openstaat, door bel lichaam, dat de beslissing nam, 
kennis moei worden gegeven aan allen, die in beroep kunnen 
komen. Gegeven de ruime schaal, waarop hel recht van beroep 
volgens het ontwerp is toegekend, zou zoodanig voorschrift 
ein administratieve!) omslag en kostbaarheid der uitvoering 
veroorzaken, die aan het nul niet zou zijn geövenredigd. 
Intusschftn zal «ie betrokkene de voor beroep vatbare beslissing 
volgens het ontwerp altijd vernemen of gemakkeUjk kunnen 
vernemen. Zoo /.al b.v. de verzekerde van zijn Inschrijving 
kennis krijgen door den werkgever. 

Waar geen ambtelijke mededeeling is voorgeschreven, kan 
de termijn van beroep niet ingaan den dag waarop de mede. 
deeling is gedaan. Het beroep door den verzekerde van zijn 
inschrijving kan niet afhankelijk worden gesteld van de kennis
geving hiervan door zijn werkgever. Daarom laat artikel 117 
(8) in dit e,n dergelijke gevallen den termijn ingaan den dag 
na dien, waarop de beslissing is genomen. 

Voorkomen moet DU worden, dat de betrokkene, die recht 
van beroep heeft en bulten zijn schuld met de beslissing 
onbekend is gebleven, in zijn beroep nie! ontvankelijk wordt 
verklaard doordat de termijn is verstreken. Betzelfde bezwaar 
moest ondervangen worden in hei ontwerp-wetboek van Admi
nistratieve Rechtsvordering (Tweede Kamer, zitting 1904—1906, 
n°. 159) en de in artikel 82 van dat ontwerp gevonden op
lossing is hier nagevolgd. De monden ervoor aangevoerd in 
de toelichting van dat ontwerp, gelden hier in zooverre in nog 
sterker mate, dat de beroepen van dit ontwerp in den regel 
zullen worden ingesteld door minder ontwikkelden. Volgens 
het artikel wordt aan den rechter overgelaten te beoordeelen, 
of de insteller van het heroep schuld heeft aan de vertraging. 
De bewijslast rust op laatstgenoemde». Hierdoor schijnt het 
gevaar, dat van de bepaling misbruik zal worden gemaakt 
om na langen tijd beroep in te stellen, wel buitengesloten. 
Daarentegen mag verwacht worden dat de rechter die den 
indruk heeft dat de betrokkene te goeder trouw, dus buiten 
zijn schuld, den termijn hoeft laten verstrijken, geen volledig 
bewijs, naar de strenge regelen des rechts, van hem zal 
vorderen. 

(3) Zie artikel 76 lid 1 der Ongevallenwet. 
De uitzondering voor den ontslagen geneesheer of apotheker 

steunt op de overweging, dat het door den Verzekeringsraad 
bevestigd ontslag, den ontslagene onherstelbaar nadeel kan 
berokkenen, indien het dadelijk ingaat. Vernietiging van de 
uitspraak door den centralen raad zou dan niet moer baten. 
Alleen wordt voor buitengewone gevallen onmiddellijke inwerking
treding mogelijk gelaten. 

Art. 119. Artikel 119. Voor de berechting der hiorbedoelde geschillen 
Aanwijzing van rechter in " ^ n e* v o o r (*° band aan te wijzen de raden van beroep, ook 

beroep. wegens het nauwe verband tusschen ziekte- en ongevallen
verzekering. Van de uitspraak van den Verzekeringsraad over 
een geschil als bedoeld in artikel 117 (1) e (tusschen zieken
fondsen en Raden van Arbeid, geneeskundigen enz.), kan 
dadelijk beroep worden toegelaten op den centralen raad van 
beroep. De behandeling voor den Verzekeringsraad treedt hier 
in de plaats van die voor den raad van heroep. 

,Bij uitsluiting" beteokent. evenals in artikel 1 dor Beroeps-
wet. met uitsluiting van den burgerlijken rechter. 

„volgens het bij die wet bepaalde"'. Het artikel beslist niet 
of van alle beslissingen van den raad van beroep, beroep op 
den centralen raad zal worden toegelaten. De vraag of hei 
niet aanbeveling verdient zekere beperking in te voeren, i's bij 
de wijziging der Beroepswel te beantwoorden. 

VIJFDE AFDKKI.IXG. 

Art. 120. Artikel 120. d) De hechtenis is. evenals in artikel 98 
.Overtreding van bppaiin- ,i,,r Ongevallenwet, opgenomen v • het geval geldl loete. wegens 

^ n T l Ï Ï S f g k ï ï m ï : «■ * * » - " - " ^ overtreder, een te iichte straf zou 
geving van inschrijving wezen, 
en dubbele verzekering. 

Ontwerp Ziektewet. 
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Ari. 121. 
Overl redinti 

aanvifte. mnwicl ie 

121 \\'ii' werkgever is zegt artikel 5 der Radenwet. in na
volging v;ni iii! Ongevallenwel wordi Been straf bedreigd togen 
besturen van publlekrecbteUJke lichamen. 

Artikel 121. in dit artikel is opgenomen de zoogenaamde 
transactie. 

Zooals reeds in do toelichting op hei eerste lid van artikel 
l--\ gezegd werd, zijn er gevallen, waarin van den werkgever 
niet geeischi kan worden dal iii.j x.iju verplichting tot aangifte 
kent. We onzekerheid komt voornamelijk hieruit voort, dat in 
dr bepaling van lui begrip arbeider (zie artikel 8 der Radenwet) 
wordt aangesloten aan den titel van bet Burgerlek Wetboek 
over de arbeidsovereenkomst en dat do beteekenls van hot 
begrip arbeider volgens dezen eerst onlangs wet geworden 
titel nog weinig vast staat. Aangenomen mag worden dat de 
toepassing der wet gaandeweg tneeT zekerheid hieromtrent 
zal brengen, maar in de forste jaren zal menig werkgever 
volkomen te goeder trouw met de aangifte in verzuim kunnen 
zijn. Artikel 121 biedt de gelegenheid om hiermee rekening 
te honden door een middel, dat in de .Nederlandsche belasting
en strafwetgeving vanouds bekend is. De grond voor toepassing 
van de transactie, „zoo dikwijls verzachtende omstandigheden 
de zaak vergezellen, of als aannemelijk kan worden gehouden 
dat de overtreding eerder aan verzuim of abuis dan aan een 
oogmerk tot opzettelijke fraude moet worden toegeschreven" 
(toelichting der wet van 2<> Augustus 1822 Staatsblad n". 88), 
geldt ook hier. 

De in dit ontwerp gevolgde regeling sluit het nauwste aan 
bij die der Bcdrijfsbolasting, welke in de toepassing tot geen 
bezwaren heeft geleid (zie artikelen 50 en 51). De bevoegdheid, 
daar aan den Minister van Financiën gegeven en in werke
lijkheid meestal uitgeoefend door de Directeuren der directe 
belastingen, is hier aan den voorzitter van den Verzekerings
raad toegekend. 

(3) Vergelijk artikel 208 der wet van 26 Augtustus 1822. 

Art. 122. Artikel 122. Vergelijk Ongevallenwet artikel 100, lid 1. 
Overtreding van bepaling 

betreffende loonsnhou-
ding voor premie, 

Art. 128. Artikel 123. (1) Dit feit is gepleegd telkenmale dat een 
Wanbetaling van premie, premie niet is voldaan. 

(2) In Duitschland is een op groote schaal gedreven 
misbruik aan het licht gekomen, hierin bestaande dat weinig 
vermogende werkgevers, op wie de ziekenkas dus geen ver
haal heeft, wél de halve premie van het loon hunner arbeiders 
aftrokken, doch geen premie betaalden. De achterstallige premie 
wordt door bestraffing der schuldigen wel is waar niet in de 
ziekenkas gebracht, doch verwacht mag worden dat do hooge 
straf, in het tweede lid van het artikel voorzien, in staat zal 
stellen om het misbruik, mocht het zich voordoen, te koeren. 

„geldboete van ten hoogte f (50." De geldboete is niet hoogor 
gesteld, opdat oerder de vrijheidstraf worde opgelegd. 

Au. \-2i. Artikel 124. Opzettelijke schending van geheimen dooreen 
Bchendins van geheimen, der in artikel '.) genoemde personen is strafbaar volgens artikel 

Ari. 12& 
Valsche verklaring "f op

gave. Opzettelijk ver-
zwijgen van dubbele 
verzekering. 

A i l . L26. 
Opsporing 

272 Wetboek van Strafrecht. 
Artikel 125. (11 Deze bepaling is noodlg omdat in de geschillen 

van artikel 108 geen eed behoeft te worden afgelegd. Ver
gelijk artikel 2<>7 van bei Wetboek van Strafrecht. 

„of partij". Wie, zij "t als partij, opzettelijk een valsche 
verklaring aflegt, behoort niet ongestraft uit te gaan. 

(2) Xiet-nakoming van de in dit lid genoemde verplichtingen 
is strafbaar gesteld bij artikel 120. 

Artikel 126. De voorwaarden, bij dit arikel gesteld, zijn 
dezelfde als in de artikelen 18 en 19 Arbeidswet, 21 en 22 
Veiligheidswet. Zij geven krachtige waarborgen tegen misbruik 
van bevoegdheid door de met toezicht belaste ambtenaren, 
zonder dezen voor bet opsporen van feiten, als in dit ontwerp 
worden straibaar gesteld, te zeer ie belemmeren. 

Ontwerp Ziektewet. 
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ih ..di' daartoe door don Hand van Arbeid aangowozou, 
aan ln'in nndorgoschiktc ambtenaren" enz.. (>ok do beambten 
dor waterschappen zijn mei opsporing belasl (artikel l">, wel 
van ^n 7 1895 Staatsblad 189). 

Deze ambtenaren of beambten moeten do bij artikel 99 der 
Raden wol bedoelde belofte hebben afgelegd, zullen hunne ver
klaringen de bewijskracht van schriftelijke bescheiden hebben 
(Strafvordering artikel 4011. 

1J1 Deze bepaling staal in verband mei artikel 121. Vgl. 
art. 19, lid 2, der wel op de Bedrijfsbelasting. 

Kii Zelfde bepaling als artikel is lid 2 der Arbeidswet. De 
uitzondering van hel derde lid van laatstgenoemd artikel voor 
Rijks werkplaatsen en-fabrieken Is niel overgonomen, omdal de 
arbeiders in diens! van In-t Kijk wei nooil onder deze wet 
/uilen vallen (artikel in (2)). 

Art. UT. Artikel 127. Dergelijke bepaling koml in een aantal wetten 
Geheimhouding door op- voor, o. a. in de wet np de BedrUfsbolasting, artikel 85. 

Bporingsambtenaren. IL>I Opzettelijke schonding van geheimen valt onder de be-
palingen van het Wetl k van Strafrecht. 

Art. 128. Artikel 128. De straf wordt alleen verhoogd, indien liet bJJ 
Herhaling van strafbaar herhaling gepleegde feit een overtreding is. 

feit. 
Art. 180. Artikel 180. Vergelijk artikel i m der Radenwat. 

Jaarverslag. 

Vrijdom van zegel enz. 

Artikel 181. In hoeverre aan de Raden van Arbeid on 
Art. 181. Verzekeringsraden do in dit artikel genoemde vrijstellingen 

dienen te worden verleend, kan bij ledere wet die een nieuwe 
opdracht aan die lichamen doet. worden overwogen. Voor zoo
veel de uitvoering der Ziektewet betreft, schijnt hiervoor ge
lijke reden als 1 >ij de Ongevallenwet (art. 96, 118). I>e in-
kleeding van het artikel stemt overeen mei die van artikel 
:>(> der wel op de Kamers van Arbeid, waardoor een nadere 
regeling 1»ij Koninklijk Besluit van <\i'n vrijdom van briefbort 
wordt voorbehouden. 

RjjksvoorachoL 

Art. 132. Artikel 182. ili De bepaling komt overeen met artikel 98 
der Ongevallenwet en wordt op dezelfde gronden voorgesteld. 

„Schadeloosstellingen en uitgaven". Het voorschot strekt 
dus ter bestrijding van alle betalingen, die ten laste der zieken
kas komen. 

(2) Als artikel ui lid 2 der Ongevallenwet. De betalingen 
van het Rijk komen ingevolge art. 111 iiii der Radenwet ii»ij 
art. 1 van dit ontwerp toepasselijk verklaard) op de begroo
ting van Landbouw, Nijverheid en Handel. 

.\it. i:;:i. Artikel 188. Voor deze bepaling bestaan gelijke redenen 
.. .. ,.. , als hare opneming in de Ongevallenwet (artikel 114) en do 
Regeling In) algemoenen . ' , . . . f ... ,.,_ , .... . 

maatreifol van bestuur. w e ' "I1 '''' Kamers van Arbeid (artikel 88) wenschehjk maakten. 
Art. 184. Artikel 184. Het eerste lid treft een voorziening voor hen 

Overgangsbepaling. 'm ' DU e e n zelfde fonds verzekerd zijn voor ultkeering hij 
Bestaande overeenkom- ziekte en bijv. voor begrafenisgeld. Zonder deze bepaling 
sten. zouden zoodanige personen gen Izaakt zijn hun aanspraak 

op bografenisgeld op te geven, of dubbel verzekerd zijn voor 
ziekengeld. In dit laatste geval zou hun wettelijke uitkeering 
volgens artikel :!•"> worden gekort. Dit is een gevolg dat mort 
worden voorkomen, liet is ernstig genoeg om een ingrijpen 
in het verbindtenissenrecht te rechtvaardigen, gelijk trouwens 
de wetgever reeds gedaan heeft in de artikelen lus — l lo 
Ongevallenwet. 

Ken dergelijk bezwaar zou kunnen weerhouden van hol 
toetreden tol een erkend ziekenfonds. Waai' de wet de erkende 
ziekenfondsen wil steunen, moer nok hierin worden voorzien. 
geiyk geschiedt hij lid •_'. 

Dat hiermede alle stoornissen zijn voorkomen, die de invoe
ring der wettelijke verzekering in bestaande burgerrechtelijke 
verhoudingen kan brengen, wordt niet beweerd. Volledigheid 
is niet te hereiken. l)it is ook hij de Ongevallenwet gebleken 
izie b.v. de behandeling van het amondement-PiJKAPPBL in de 
vergadering van de Tweede Kamer van 27 November 189P 

Ontwerp Ziektewet. 
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lliiiniiHut/,n hnidz. 492), Maar by do Ongevallenwet heofl «Ir 
ervaring bovendlon bewezen, dal een regeling als die wel 
Ijevitt, \\:i; ui >i j loopondc overeenkomsten door do van Overheids
wege Ingestelde ka» worden overgenomen, aanleiding goefl 
loi ii ioiykhodon oi> inlsbruikon. 

Do overeenkomsten van verzekering van ziekengeld worden 
gewooniyk ni<M voor langen tijd aangegaan. Do betrokkenen 
zullen 'lus in den regel, zoo niet altijd, gelogenbeid bobben 
hun maatregelen Ie nemen tegen hel tijdstip dat de wol in 
werking treedt. < ► j» dergelijke gronden bevatten ook de ont
worpen Zeovisschors- en Landbouw-ongcvallonwot (Zitting 
IH07 8 n". 45; Zitting 1904—8 n'"\ 125 on 187) goen 
zoodanige ove rgi mgsbepaling. 

ili „die gesloten /.ijn vóór de Inwerkingtreding vanartikel 
16" enz., liet geldt hier een bepaling voor den overgang. 
Alleen de moeilijkheden die de wet schept voor hen die ge
bonden zijn door bestaande overeenkomsten, behoeft de wel 
uit den weg te ruimen. De overeenkomst behoeft niet door 
den verzekerde zelf te zijn gesloten. 

„overeenkomstig de tweede afdeeling dezer wei verzekerd" 
d. i. dus verplicht of vrijwillig. 

..ten verzoeke van". Kosteloos ingevolge art. 187. 
„de meest gereedc party". Niet alleen do verzekerde behoeft 

belang te hebben by ontbinding der overeenkomst, enk de 
verzekeraar kan liet hebben. Door de wet toch kan gedwongen 
dubbele verzekering ontstaan en hierin schuilt veer den ver
zekeraar een gevaar. 

„werden ontbonden verklaard". Ter vermyding van onzeker
heid omtrent de rechtsgevolgen, is geen ontbinding van rechts
wege opgenomen. 

c2) „mits de overeenkomst niet was gesloten met een 
erkend ziekenfonds". Wanneer de verzekerde hij een erkend 
ziekenfonds verzekerd kan blijven, is geen reden de vroegere 
overeenkomst gedeelteiyk onbindbaar te verklaren. 

(Mj Wanneer de premie voor de verzekering van ziekengeld 
of geneeskundige hulp niet afzonderlijk is vastgesteld, moei 
geregeld worden welk gedeelte van de premie vervalt. 

Art. ISó. Artikel 185. Artikel 88 heft feiteiyk de ziekenfondsen, die 
OversnnfiHhenaliniE Be- Au'' "'''' 'aten erkennen, op. Dit kan met op eenmaal ge-

i.iin.le ziekenfondsen, schieden. El' zijn fondsen die zich niet kunnen aanpassen aan 
de wettelijke pischen. Men denke byv. aan fondsen die gebonden 
zijn door Btichtings-voorwaarden. Ten einde dezen fondsen niet 
het leven te benemen, wordt een overgangsbepaling voorgesteld. 
Of een ziekenfonds goed is, zal de kroon in elk geval hebbon 
te beslissen, voorgelicht door wie daartoe bevoogd zijn, in de 
eerste plaats den Raad van Arbeid. Tusschen de inwerking
treding der wet in haar geheel en van de artikelen 16 enz., 
zal gelegenheid zijn een onderzoek naar de bestaande fondsen 
in te stellen en op te wekken tot aanvrage van erkenning. 

ili „ten hoogste vijfjaren". Hierdoor wordt een vijfjaar-
lijkscli onderzoek naar den toestand van het fonds gewaarborgd. 

IL'I Van toepassing zijn dus de artikelen N4 lid I. 8, 4 en 
.-,. xr,_,x7. 106 119. 

\ii. i".ii. Artikel 186. ili Deze naam is gekozen naar het voorbeeld 
Titel in werkhur tredins ''''' Ongevallenwet Van het by voegen van een jaartal wordt 

hei voordeel niet ingezien.' 
(2) De regeling stemt overeen niet die van artikel 1H> 

Ongevallenwet. Voordat de artikelen 16 en 68 en daarmede de 
verzekering zelve in werking tr It. is oen tijdvak noodigvoorde 
voorbereiding. Een bepaling dat gedurende dit tijdvak geen 
premie verschuldigd is (artikel 111 der Ongevallenwet) is niet 
opgenomen, daar het niet twyfelachtig voorkomt dat geen 
premie verschuldigd is voor personen, die nog niet verzekerd zijn. 

l>t Minister run Landbouw, 
Xijrtïlirid ril Ililinlrl. 

A. s. TALMA. 

Ontwerp Ziektewet. 


