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VOORLOPIG VERSLAG van de commissie van rapporteurs 
voor Sociale Zaken omtrent het ontwerp van wet tot aan-
passing van het Burgerlijk Wetboek, van het Wetboek van 
Koophandel en van een aantal wetten in verband met de 
Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering alsmede 
nadere wijziging van enkele sociale verzekeringswetten. 

Sommige leden vingen hun beschouwingen aan met het ver-
zoek aan de Regering, uiteen te zetten welke motieven hadden 
geleid tot de bij het onderhavige wetsontwerp beoogde vervan-
ging in de verschillende betrokken wettelijke bepalingen van het 
begrip „loondienst" door het begrip „dienstbetrekking". 

Voorts verklaarden deze leden de aanvaarding door de Twee-
de Kamer van het amendement van het lid dier Kamer de heer 
Boot c.s. (stuk nr. 10) te betreuren. Naar het oordeel van deze 
leden behoort nl. een aanpassingswet geen wijzigingen ten prin-
cipale te brengen in een eerder tot stand gekomen algemene wet. 
Zij zouden gaarne vernemen, welke consequenties de voor-
gestelde principiële verlegging van de premielast kan hebben. 
Zal de bedoelde wijziging, zo vroegen zij, ook gevolgen hebben 
voor het raadplegen van maatschappelijke organen'? 

Enige leden merkten mede naar aanleiding van het voren-
staande op, dat zij gaarne ook meer in het algemeen zouden 
worden ingelicht over de gevolgen — nl. op alle betrokken ge-
bieden — van de aanvaarding van het amendement van de heer 
Boot c.s. 

De leden die als eersten in dit verslag aan het woord waren, 
stelden vervolgens de vraag of de meerbedoelde verschuiving in 
de premielast, zo deze tot stand zou komen, de Regering nog 
aanleiding zou geven het vraagstuk van de beperking van de 
aansprakelijkheid van de werkgever voor aan zijn werknemer 
toegebrachte schade in de Wet op de arbeidsongeschiktheidsver-
zekering opnieuw in beschouwing te nemen. Het betoog over 
deze aansprakelijkheid in de memorie van antwoord aan de 
Tweede Kamer, zo voegden deze leden hieraan toe, was hun 
niet duidelijk (stuk nr. 6, blz. 4, rechterkolom, onderaan, en 5, 
linkerkolom, bovenaan). 

De leden hier aan het woord merkten verder nog op, het op 
prijs te zullen stellen wanneer de Regering in haar antwoord 
nader zou ingaan op de opdracht, verstrekt aan de bij besluit 
van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid d.d. 9 
maart 1967 ingestelde Commissie tot onderzoek van het vraag-
stuk van de premiedruk in de sociale verzekering, welke com-
missie staat onder voorzitterschap van ir. H. Vos, alsmede op de 
overwegingen welke hebben geleid tot de bij de samenstelling 
van die commissie gedane keuze (Stcrt. d.d. 20 maart 1967, 
nr. 56, blz. 3). 

Ten slotte verklaarde men algemeen waardering te hebben 
voor het tempo, waarmede — tot dusverre — aan het tot stand 
komen van het onderhavige stuk wetgeving was gewerkt. 

Vastgesteld 11 juli 1967. 
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1) De heer KIoos en zijn plaatsvervanger de heer Damming, de heer De 
Gaay Fortman en diens plaatsvervanger de heer Albeda, alsmede mevrouw 
Van Ommeren-Averink hebben niet aan de vaststelling van dit verslag 
kunnen medewerken. 
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