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EINDVERSLAG van de commissie van rapporteurs voor 
Sociale Zaken omtrent het ontwerp van wet tot aanpassing 
van het Burgerlijk Wetboek, van het Wetboek van Koop-
handel en van een aantal wetten in verband met de Wet op 
de Arbeidsongeschiktheidsverzekering, alsmede nadere 
wijziging van enkele sociale verzekeringswetten. 

Nadat het voorlopig verslag der commissie aan de Regering 
was medegedeeld, is van haar ontvangen de navolgende 

MEMORIE VAN ANTWOORD 

Naar aanleiding van het voorlopig verslag van de commissie 
van rapporteurs voor Sociale Zaken omtrent het ontwerp van 
wet tot aanpassing van het Burgerlijk Wetboek, van het Wet-
boek van Koophandel en van een aantal wetten in verband met 
de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering, alsmede na-
dere wijziging van enkele sociale verzekeringswetten heeft de 
ondergetekende de eer het volgende mede te delen. 

Vele jaren is van de zijde van het bedrijfsleven reeds aan-
gedrongen op een betere coördinatie van de kring van verzeker-
den tussen de verschillende sociale werknemersverzekeringen 
enerzijds en de kring van loonbelastingplichtigen anderzijds. 

Met grote inspanning is in dikwijls moeizaam overleg deze 
ook door de Regering zo zeer gewenste coördinatie stap voor 
stap nader tot verwezenlijking gebracht. 

Het behoeft nauwelijks verwondering te wekken, dat daarbij 
menigmaal verschillen van inzicht en belangentegenstellingen 
aan het licht traden. Nu eens stuitte een verdere stap op de weg 
naar een grotere coördinatie op verzet van één of meer bij deze 
aangelegenheid betrokken departementen, dan weer bleek het 
bedrijfsleven, een bedrijfstak of een groepering binnen een be-
drijfstak bezwaren te koesteren tegen de zo noodzakelijke een-
making van de kringen van verzekerden en de kring van loon-
belastingplichtigen. 

Over de keuze van het uitgangspunt voor de omschrijving van 
de kring van verzekerden ingevolge de verschillende sociale 
verzekeringswetten en de kring van loonbelastingplichtigen — 
nl. het begrip dienstbetrekking — heeft echter nimmer verschil 
van inzicht bestaan. 

Reeds ingevolge het Besluit op de loonbelasting 1940 werd 
als werknemer beschouwd hij, die uit in publiekrechtelijke of 
privaatrechtelijke dienstbetrekking verrichte arbeid loon genoot. 

Het was dan ook begrijpelijk, dat de toenmalige Staatssecre-
taris van Sociale Zaken, mr. dr. A. A. van Rhijn, in zijn aan de 
Sociale Verzekeringsraad om advies gezonden ontwerp van wet 
tot coördinatie van de kring van verzekerden, hetwelk was 
voorbereid in nauw overleg met het Ministerie van Financiën, 
dat op zijn beurt een ontwerp van wet op de loonbelasting 
voorbereidde, eveneens het begrip dienstbetrekking tot uitgangs-
punt koos. 

De Sociale Verzekeringsraad bracht op 21 maart 1958 een 
interim-advies uit, waarin hij weliswaar een niet onbelangrijk 
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aanial wijzigingen voorstelde, doch het begrip dienstbetrekking 
als uitgangspunt voor de omschrijving van de kring van ver-
zekerden aanvaardde. 

Nadien is het begrip dienstbetrekking achtereenvolgens in-
gevoerd in de Kinderbijslagwet voor loontrekkenden, de Wet 
op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de aan deze wet 
aangepaste Ziektewet. 

De enige wet, waarin voor de omschrijving van de kring van 
verzekerden nog werd uitgegaan van het begrip „loondienst", 
was tenslotte de Werkloosheidswet. 

In het onderhavige wetsontwerp wordt dan ook slechts in 
die wet het begrip „loondienst" vervangen door het begrip 
„dienstbetrekking". Naar de mening van de ondergetekende 
zou de beoogde coördinatie voor een belangrijk deel zijn doel 
missen indien de Werkloosheidswet op dit punt thans niet zou 
worden aangepast. 

De ondergetekende vertrouwt gaarne, dat hij met het voor-
gaande heelt voldaan aan het verzoek van sommige leden om 
een uiteenzetting te geven van de motieven, welke hebben ge-
leid tot vervanging ook in de Werkloosheidswet van het begrip 
„loondienst" door het begrip „dienstbetrekking". 

De ondergetekende heeft er geen geheim van gemaakt, dat 
ook hij met de aanvaarding door de Tweede Kamer van het 
amendement van de heer Boot c.s. niet erg gelukkig was. Hij 
heeft er dan ook begrip voor, dat de aan het woord zijnde leden 
van oordeel zijn, dat een aanpassingwet geen wijzigingen ten 
principale behoort te brengen in een eerder tot stand gekomen 
wet. De ondergetekende is echter van mening, dat de door de 
Tweede Kamer in het wetsontwerp aangebrachte, principiële 
verlegging van de premielast vooralsnog generlei consequenties 
heeft. Met name zal de bedoelde wijziging naar zijn oordeel 
geen enkel gevolg hebben voor het raadplegen van maatschap-
pclijke organen. Immers, ook de nieuwe versie van het tweede 
lid van artikel 77 van de Wet op de arbeidsongeschiktheids-
verzekering schrijft uitdrukkelijk voor, dat de Sociaal-Econo-
mische Raad moet worden gehoord alvorens — bij algemene 
maatregel van bestuur — kan worden vastgesteld, welk ge-
deelte van de premie, tot ten hoogste de helft, door de werk-
nemcr is verschuldigd. Omtrent de hoogte van het premie-
percentage, dat onder goedkeuring van de Minister van Sociale 
Zaken en Volksgezondheid wordt vastgesteld door het bestuur 
van het Arbeidsongeschiktheidsfonds, dient ingevolge artikel 
78 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering de 
Sociale Verzekeringsraad te worden gehoord, zodat ook hier de 
inspraak van het bedrijfsleven onverkort gehandhaafd is ge-
bleven. 

In antwoord op de vraag van enige leden, die meer in het 
algemeen wensten te worden ingelicht over de gevolgen op 
alle betrokken gebieden van de aanvaarding van het amende-
ment van de heer Boot c.s., deelt de ondergetekende mede, dat 
daaraan naar zijn mening geen directe gevolgen op enig beleid 
zijn verbonden. In dit verband moge de ondergetekende in her-
innering brengen de door zijn ambtsvoorganger op 10 februari 
1967 tot de Sociaal-Economische Raad gerichte adviesaanvrage 
omtrent een vereenvoudiging van de sociale verzekering op 
lange termijn en de instelling van de Commissie tot onderzoek 
van het vraagstuk van de premiedruk in de sociale verzekering. 
De mogelijkheid bestaat, dat de S.E.R. en de hiervoor genoemde 
commissie andere wegen zullen wijzen voor de heffing van de 
premie en de verdeling van de premielast. Een eventueel 
blijvend gevolg voor een andere wijze van heffing of premiever-
deling zal naar de mening van de ondergetekende dan ook niet 
uit de aanvaarding van het amendement van de heer Boot c.s. 
voortspruiten, doch uit het resultaat van de studie van de So-
ciaal-Economische Raad en van de vorenbedoelde commissie. 

De vraag van de leden, die als eersten in het verslag aan het 
woord waren, of de verschuiving in de premielast de Regering 
nog aanleiding zou geven het vraagstuk van de beperking van 
de aansprakelijkheid van de werkgever voor aan zijn werkne-
mer toegebrachte schade in de Wet op de arbeidsongeschikt-

heidsverzekering opnieuw in beschouwing te nemen, moet de 
ondergetekende, evenals is geschied in de door deze leden aan-
gehaalde memorie van antwoord aan de Tweede Kamer, ont-
kennend beantwoorden. 

De ondergetekende wil er nogmaals op wijzen, dat de Wet 
op de arbeidsongeschiktheidsverzekering een geheel ander ka-
rakter heeft dan de Ongevallenwet. Op dit verschil in karakter 
tussen de beide regelingen is door de ambtsvoorganger van de 
ondergetekende uitvoerig ingegaan in de memorie van toelich-
ting op het ontwerp van wet op de arbeidsongeschiktheidsver-
zekering (Wetsontwerp 7171, stuk nr. 3, blz. 19 en 20). 

Aangezien in het kader van de Wet op de arbeidsongeschikt-
heidsverzekering niet het in de werkzaamheden schuilende risi-
co doch het algemeen risico, dat men door ziekte of ongeval 
verhinderd wordt te werken, door verzekering wordt gedekt, is 
destijds besloten — overeenkomstig het ter zake door de Sociale 
Verzekeringsraad uitgebrachte (meerderheids)advies — aan 
te sluiten bij het in de Ziektewet geldende systeem, waarin de 
aansprakelijkheid naar burgerlijk recht ook voor werkgevers 
niet was uitgesloten. 

Met betrekking tot de door de aan het woord zijnde leden 
ter sprake gebrachte Commissie tot onderzoek van het vraag-
stuk van de premiedruk in de sociale verzekering, deelt de 
ondergetekende mede, dat deze commissie door de ambtsvoor-
ganger van de ondergetekende is ingesteld. Ook de bij de samen-
stelling van die commissie gedane keuze is nog door zijn ambts-
voorganger geschied met uitzondering van de adviserende leden 
van de Ministeries van Sociale Zaken en Volksgezondheid en 
van Financiën alsmede van het secretariaat van de Sociale Ver-
zekeringsraad, die door de ondergetekende zijn aangewezen. 

In de rede, welke de ondergetekende bij de installatie van 
deze commissie heeft uitgesproken, heeft de ondergetekende 
o.m. gezegd, dat de premiedruk in de sociale verzekering niet 
ten onrechte als zwaar wordt ervaren, waardoor de totstandko-
ming van nieuwe voorzieningen of de verbetering van be-
staande voorzieningen, ten aanzien waarvan de behoefte buiten 
kijf is, weerstand ondervindt alleen al, omdat een daarmede ge-
paard gaande verhoging van de premiedruk nauwelijks nog 
aanvaardbaar wordt geacht. Mede omdat ook de wijze van las-
tenverdeling in de sociale verzekering over de verschillende 
contribuabclen niet een ieders instemming heeft, acht de onder-
getekende het een goede gedachte van zijn ambtsvoorganger om 
tot de instelling van deze commissie te besluiten. Blijkens het 
instellingsbesluit heeft de commissie tot taak om met inachtne-
ming van het huidige karakter der sociale verzekering en van 
de bestaande verhouding van overheidsbijdragen en premie-in-
komsten, het vraagstuk van de premiedruk in de sociale ver-
zekering nader onder ogen te zien. De ondergetekende acht een 
nadere bezinning op het onderhavige vraagstuk een urgente 
zaak. 

De bij de samenstelling van de commissie door de ambtsvoor-
ganger van de ondergetekende gedane keuze is naar de mening 
van de ondergetekende uitsluitend bepaald op grond van de 
deskundigheid van de benoemde leden, hetgeen wel in het bij-
zonder geldt voor het lid en voorzitter der commissie ir. H. 
Vos, lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, die in de-
zelfde hoedanigheid reeds leiding heeft gegeven aan de arbeid 
ten behoeve van de totstandkoming van tal van andere uit-
nemende adviezen op sociaal-politiek terrein. 

De ondergetekende heeft met vreugde kennis genomen van 
de waardering welke de commissie heeft willen uitspreken voor 
het tempo, waarmede — tot dusverre — aan het tot stand ko-
men van het onderhavige stuk wetgeving was gewerkt. 

De Minister van Sociale Zaken 
en Volksgezondheid, 

B. ROOLVINK. 
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De commissie van rapporteurs heeft gemeend met de mede-

deling van dit antwoord aan de Kamer haar eindverslag te 
kunnen sluiten. 

Vastgesteld 13 juli 1967. 
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1) De heer Kloos 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. 


